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RESUMO
Essa Tese tem por objeto a vinicultura no Vale do São Francisco e por objetivo a
compreensão de como e por que a vinicultura se expandiu para o sertão nordestino. A
resposta ao como e ao por que da produção de vinhos no Vale será fornecida partir de
um referencial teórico institucionalista.
O instrumental teórico da Economia Institucional permite considerar a questão
para além da estrutura da demanda e da oferta de vinhos, possibilitando a compreensão
da armação institucional que sustenta o mercado vinícola brasileiro. Embora regras
informais como cultura, tradição, redes sociais, sejam importantes, destaque especial é
dado às regras formais, implicadas na ação da CODEVASF, com suas políticas de
irrigação, da EMBRAPA, que desenvolveu tecnologias no âmbito da vitivinicultura, do
CEFET e de outras instituições de ensino, responsáveis pela formação de profissionais
da área e, por fim, das organizações locais de produtores, importantes não apenas no
aspecto político no que concerne ao maior poder de barganha, mas fundamentalmente
na agregação e na troca de conhecimentos e habilidades.
A expansão da vitivinicultura para o Vale do São Francisco tem a ver, dentre
outros fatores, com a busca de um novo terroir para os vinhos brasileiros. Isso fica
evidente nos projetos da Miolo Wine Group – Projeto Expressão do Terroir Brasileiro –
e da Vinibrasil – New Latitude Project. Vinícolas como a Vitivinícola Lagoa Grande e a
Vinícola Vale do São Francisco foram pioneiras nessa expansão da vitivinicultura
brasileira para o Vale, aproveitando as políticas de irrigação para desenvolver os
primeiros vinhos do sertão. Ineldo Tedesco empregou sua experiência em vitivinicultura
no Rio Grande do Sul e nas vinícolas na qual trabalhou como enólogo para fundar,
juntamente com sua esposa, a Adega Bianchetti Tedesco. As diferentes estratégias
empresariais dos vinicultores que se instalaram no Vale do São Francisco explicam o
porquê da vitivinicultura ter se expandido para essa região.
O que possibilitou a instalação de uma indústria do vinho no Vale do São
Francisco, que responde à questão de como essa atividade se expandiu para essa região,
remete à evolução institucional do sertão nordestino. Após séculos de ausência de regras
formais na região, no século XX surgem as primeiras organizações, como o IOCS,
posteriormente o IFOC e o DNOCS, o BNB, a SUDENE, a CVSF, depois transformada
em SUVALE e CODEVASF, a EMBRAPA Semi-Árido, as primeiras Universidades e,
já no início do século XXI, organizações locais voltadas à vitivinicultura. Inicialmente
com foco na questão das secas, as políticas dessas organizações evoluíram para um
diagnóstico sócio-econômico mais preciso da questão sertaneja, em que os projetos de
irrigação lançaram as bases para o desenvolvimento de atividades econômicas
autônomas, não mais dependentes do centro dinâmico litorâneo, permitindo a fixação do
sertanejo em suas terras.
Com o estabelecimento das bases para a produção de uvas e de outras frutas no
Submédio São Francisco, propiciada pelo envolvimento organizacional do Estado, e a
iniciativa de vinicultores de outras regiões e até de outros países a vitivinicultura no
sertão nordestino se tornou uma realidade. Atualmente uma atividade bem sucedida, a
indústria do vinho na região do pólo Petrolina-Juazeiro mostra que a parceria entre o
Estado, através da sua presença organizacional, e as empresas, potencializada pelo
comprometimento da população envolvida e dos grupos políticos locais pode
impulsionar atividades econômicas que não emergiriam espontaneamente da ação de
grupos isolados.

ABSTRACT
This thesis focuses the winemaking in the San Francisco Valley. Its objective is
the understanding of how and why the winemaking has expanded into the Northeast
hinterland. The answer to this question will be answered from an institutional point of
view.
The theoretical tool of Institutional Economics allows us to consider the issue
beyond the structure of demand and supply of wine, allowing the understanding of the
institutional framework that supports the Brazilian wine market. While informal rules
such as culture, tradition, social networks are important, special emphasis is given to
formal rules and the action of organizations like CODEVASF, with its irrigation
policies, EMBRAPA, important in the development of technologies for viticulture,
CEFET and other educational institutions, important in the training of professionals and,
finally, the local producer institutions, important not only in the political aspect in
regard to the greater bargaining power, but mainly in the aggregation and exchange of
knowledge and skills.
The expansion of wine production to San Francisco Valley is about, among other
factors, the search for a new terroir for Brazilian wines. This is evident in the projects of
Miolo Wine Group - Project Expression of Brazilian Terroir - and of Vinibrasil - New
Latitude Project. Wineries such as Vitivinícola Lagoa Grande and Vinícola Vale do São
Francisco were pioneers in this expansion of Brazilian viticulture to the Valley, using
irrigation policies to develop the first wines from the hinterland. Ineldo Tedesco used
his experience in wine production in Rio Grande do Sul and in the vineyards where he
worked as winemaker for founding, along with his wife, the Adega Bianchetti Tedesco.
The different business strategies of winegrowers who settled in the San Francisco
Valley explain why the wine industry has expanded into that region.
What enabled the installation of a wine industry in the San Francisco Valley,
which answers the question of how this activity has expanded to that region, refers to
the institutional development of the Northeast hinterland. After centuries of absence of
formal rules in the region, in the twentieth century the first institutions emerge, they are
such as IOCS, and subsequently IFOCS and DNOCS, BNB, SUDENE CVSF, then
transformed into SUVALE and CODEVASF, EMBRAPA SEMI-ÁRIDO and some
Universities. Initially focused on the issue of drought, the policies of these organizations
have evolved into a more precise socio-economic diagnosis of the hinterland question,
where the irrigation projects laid the groundwork for the development of autonomous
economic activities, no longer dependent on the dynamic center coastal strip, allowing
the permanence of the hinterland people on their land.
With the establishment of the bases for the production of grapes and other fruits
in the San Francisco Valley, caused by the organizational involvement of the state in the
process of institutional evolution, and even the involvement of winemakers from other
regions and even other countries, viticulture in the Northeast has become a reality.
Currently a successful activity, the wine industry in the region of Petrolina-Juazeiro
Pole shows that the partnership between the state, through its organizational presence,
and companies, leveraged by commitment from the people and political groups can
boost local economic activities that did not emerged spontaneously from the action of
isolated groups.

INTRODUÇÃO

Essa Tese trata de três assuntos aparentemente desconexos, mas que sua
interseção nos permite iluminar aspectos interessantes de cada um deles, a saber,
instituições, vinhos e sertão nordestino. Ao nos propormos uma análise institucionalista
da vitivinicultura no Vale do São Francisco, em sua porção sertaneja do território
nordestino, estamos buscando iluminar o que permitiu uma indústria do vinho numa
localidade fadada ao fracasso econômico, pelo menos até o início do século XX.
Ademais, o vinho é uma bebida diferente das demais por envolver regras informais
relativas à sua produção e ao seu consumo, permitindo ainda a codificação dessas regras
em manuais que ensinam os enófilos a apreciar o vinho, bem como a formação de
enólogos em organizações de ensino voltadas à transmissão dos conhecimentos
necessários à produção do vinho.
O vinho é um produto classificado, no Brasil, como uma bebida alcoólica ao
lado de outras como a cerveja, os uísques, os brandies e as cachaças1. Contudo, em
países europeus grandes produtores, como França, Itália, Espanha e Portugal o vinho é
visto como um alimento. Naturalmente, por conter álcool o vinho produz efeitos
similares ao das demais bebidas alcoólicas, mas por estar ligado a fatores culturais na
Europa, o consumo do vinho é visto como um complemento alimentar. Ao contrário da
vodka, indicado como a causa de um sério problema de alcoolismo da Rússia, o vinho é
comumente associado à longevidade e à saúde em países como a França e a Itália. Não é
incomum relatos de pessoas, criadas nessa tradição, que bebiam vinho ainda quando
criança.
Isso nos faz pensar que o vinho, apesar de conter álcool, não é uma bebida como
as demais. Quando associada à cultura, ao turismo e à gastronomia o foco do consumo
do vinho passa a ser a reunião de pessoas, seja para relacionamentos pessoais seja para
negócios. Deste modo, o foco não é simplesmente a bebida, mas tudo que a envolve.
Diferente é a natureza do consumo da cerveja no Brasil, em que a bebida é o elemento
principal, embora pouco se conheça ou se discuta sobre ela. Enquanto o vinho fino é um
produto diferenciado, a cerveja e os vinhos comuns são produtos padronizados,

1

Ver Rosa; Cosenza; Leão (2006).

1

disputando o mesmo mercado de bebidas mais baratas. Enquanto o consumidor de
vinhos finos fala das características do vinho que degustou e do prato que o
acompanhou, o consumidor de cervejas comumente contabiliza sua experiência,
informando quanto foi consumido e quantas pessoas participaram do evento.
Naturalmente, nem todo consumidor de cerveja bebe exageradamente e nem todo
consumidor de vinhos finos se ocupa com seus aspectos qualitativos adjacentes, mesmo
porque existem vinhos de qualidade baixa e cervejas extremamente prestigiadas.
Contudo, existe um limite material ao alcoolismo a partir do vinho fino, seu preço, em
média 20 vezes superior ao da cerveja de consumo corrente.
Talvez um entrave ao desenvolvimento de uma cultura do vinho no Brasil seja a
segmentação do seu mercado em vinhos finos e vinhos comuns, em que os primeiros
são produzidos a partir de videiras européias e os últimos a partir da videira americana,
inapropriada para a produção de vinhos. Essa segmentação, que não existe nos demais
países produtores, gera uma incompreensão da natureza do vinho fino, acabando por
colocá-lo na mesma categoria das demais bebidas alcoólicas. Não pretendo com isso
defender o consumo de vinho em detrimento da cerveja ou de qualquer outra bebida
alcoólica, apenas procurei indicar a diferença, fundamentalmente cultural, do vinho fino
que o torna uma bebida diferenciada. Justamente por envolver aspectos nãoeconômicos, busquei na Economia Institucional os elementos teóricos para analisar a
vitivinicultura do Vale do São Francisco. Contudo, isso não quer dizer que os aspectos
econômicos não serão observados, mas em se tratando da natureza da atividade
vitivinícola, será necessário considerar as instituições que ajudaram a construir e a
sustentar o mercado de vinhos no Brasil.
Cumpre agora especificar o objeto e o objetivo desse trabalho. Essa Tese tem
por objeto a vitivinicultura no Vale do São Francisco. A região chama a atenção por se
localizar fora dos paralelos onde tradicionalmente as uvas viníferas são cultivadas.
Nosso objetivo será compreender por que produzir vinho fora do Rio Grande do Sul,
berço da vinicultura brasileira e maior produtor nacional de vinhos, e como isso foi
possível no Submédio São Francisco, sertão nordestino.
Nossa hipótese de trabalho é a de que a indústria do vinho no Submédio São
Francisco teria sido possível a partir da emergência de um arranjo institucional
favorável. Esse arranjo institucional teria surgido, nos anos 1980, através da ação de
diversos agentes econômicos que modificaram as regras do jogo, fazendo do Submédio
São Francisco um lugar no qual valeria a pena investir. Deste modo, nossa
2

argumentação segue ao longo da evolução institucional que ocorreu tanto na atividade
vinícola gaúcha quanto na localidade onde algumas vinícolas foram se instalar,
principalmente a partir da década de 1990, o sertão nordestino.
O Nordeste foi a primeira parada do colonizador português, que instalou na
Bahia o centro do poder político até o final do século XVIII, quando a família real
transfere a capital para o Rio de Janeiro. Nos anos de pujança da economia açucareira, o
litoral nordestino experimentou momentos de prosperidade, que a pecuária do sertão
nordestino acompanhava no mesmo ritmo, apesar de na região se desenvolverem
atividades de subsistência não voltadas imediatamente para o mercado. Enquanto um
território afastado do próspero litoral, o sertão nordestino sofria, sem recursos
tecnológicos e sem atenção governamental, com as secas periódicas.
A ênfase na questão das secas se justifica porque foi precisamente esse problema
que colocou o sertão em evidência, atraindo os primeiros recursos federais e estaduais
para a região. Foi também a questão que ocluiu durante muito tempo um diagnóstico
mais preciso da “região problema”, o Nordeste. Observar a ação dos governos estaduais
e federais em relação à questão das secas evidencia um papel de demiurgo e de
custódio, nos termos de Evans (2004), enviando recursos e/ou se envolvendo
diretamente no fornecimento dos bens necessários. Entretanto, os recursos empregados
na região eram em sua maior parte desviados, sendo as primeiras organizações da região
capturadas pelos interesses locais, gerando resultados ineficientes no que concerne ao
seu objetivo de combate à seca e aos seus efeitos.
Após algumas tentativas de reconhecimento da região, no início do século XX,
as primeiras organizações começam a surgir. A primeira e durante muito tempo única
organização voltada às questões do sertão nordestino foi o IOCS, cuja sede se localizava
em Fortaleza (CE). O IOCS mudou de nome duas vezes, passando por IFOCS no
governo de Epitácio Pessoa, para seu nome atual, DNOCS. O foco dessa organização
era a construção de obras de engenharia hidráulica que visavam garantir o
abastecimento de água nos períodos de seca. No entanto, nas épocas de seca essa
organização fazia no máximo socorrer as populações afetadas, sendo pouco eficientes
suas políticas voltadas à construção de açudes. As obras demoravam a ser concluídas,
havendo ainda o caso do rompimento do açude de Orós na década de 1960, inundando
vilas (Villa, 2001, p.195). O DNOCS faz parte da primeira geração institucional, na
qual o problema do Nordeste era diagnosticado unicamente como o de falta de recursos
hídricos durante as secas.
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No governo Juscelino Kubitscheck o Nordeste recebe atenção através do
Relatório do GTDN, redigido por Celso Furtado. Esse relatório marca uma mudança de
diagnóstico em relação ao Nordeste. Furtado afirma, nesse relatório, que o problema do
Nordeste era sua estrutura sócio-econômica, não estritamente as secas. A partir daí
surgiria a SUDENE, que, ao lado do BNB, inaugurou a segunda geração institucional,
em que se entendia que o que faltava ao Nordeste era um processo de industrialização.
Ao sertão nordestino faltava mais. Ainda baseada numa economia de subsistência, era
preciso construir uma economia de mercado nas terras que avançavam para o interior.
Era preciso converter os entrepostos comerciais de Juazeiro e Petrolina em centros
industriais.
Inicialmente com o objetivo de conhecer o potencial de navegação do Rio São
Francisco foi criada, ainda na década de 1940 a CVSF, posteriormente denominada
como SUVALE. Essa organização se tornaria, na década de 1970, a CODEVASF, que
focalizou seus os investimentos no Vale do São Francisco. Essa delimitação das
políticas governamentais nas regiões às margens do Rio São Francisco caracterizou a
terceira geração institucional.
O apoio da família Coelho, de Petrolina, às políticas da CODEVASF foi
decisiva no desenvolvimento do Submédio São Francisco, cujo sucesso em termos da
formação de um centro industrial e de uma economia de mercado pode ser verificado no
estabelecimento do pólo Petrolina-Juazeiro. A partir da década de 1980 ocorreram dois
eventos importantes, a abertura política, culminando na Constituição de 1988, e a
reorientação das políticas de irrigação da CODEVASF, que passou a focalizar os
médios e os grandes empresários. Com isso empresas como o Carrefour, a Suemi
Special Fruit, a Agrovale, a Amacoco, além de 6 vitivinícolas, se instalaram na região
(Castro et. alli, 2009). A interação entre os agentes locais caracteriza essa quarta
geração institucional, em que a união de interesses da população local, dos empresários
e das elites locais, conjugada com o apoio governamental, permitiu a emergência de um
pólo de desenvolvimento na região. Nessas condições, grupos nacionais e internacionais
se interessaram pela elaboração de vinhos na região, aproveitando sua matéria-prima de
qualidade, a uva do sertão.
Essa evolução institucional no sertão nordestino, apresentada no capítulo 3,
mostra como as condições favoráveis à instalação de uma indústria do vinho emergiram
na região. O porquê de algumas empresas terem se interessado pelo negócio do vinho
no sertão somente pode ser entendido após a observação da formação institucional do
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mercado de vinhos no Brasil, que se inicia no nordeste do Rio Grande do Sul e se
expande para outras regiões no próprio estado e para outras localidades, como Santa
Catarina e o Vale do São Francisco. Esse é o assunto do capítulo 2.
A vitivinicultura surgiu, no Rio Grande do Sul, a partir da iniciativa dos
imigrantes italianos, que receberam pequenos lotes no nordeste do estado. Essa
iniciativa foi apoiada pelo governo estadual, posteriormente também pelo governo
federal, pois havia o interesse na permanência dos italianos nas terras da região Sul por
motivo de povoamento. O imigrante italiano trouxe em sua bagagem algumas videiras
européias, pois como pretendia se instalar na região procurou reproduzir sua cultura e o
vinho fazia parte dela. O vinho em terras gaúchas não começou como uma atividade
mercantil, sendo uma atividade de subsistência, mas que acabou evoluindo para uma
atividade comercial. Recebendo apoio governamental, essa atividade prosperou.
O vinho do Vale do São Francisco possui uma história diferente. A
vitivinicultura do Vale sempre foi, desde o início, uma atividade voltada para um
mercado já constituído. As políticas inicialmente direcionadas ao Submédio São
Francisco visavam à irrigação e à fruticultura irrigada, sendo a vitivinicultura uma
atividade derivada das políticas agrícolas direcionadas à região. A atividade de
subsistência no sertão nordestino era a agropecuária, não fazendo o vinho parte dos bens
considerados necessários pelo sertanejo. Deste modo, o vinho no sertão somente poderia
emergir como uma atividade mercantil.
As lentes conceituais utilizadas para a reconstrução da evolução institucional do
sertão nordestino e do mercado do vinho encontram-se enraizadas na tradição da
Economia Institucional, misturando influências tanto da nova quanto da velha economia
institucional. Os conceitos centrais que buscamos reter são a idéia de instituições como
restrição e como condicionante histórico – path dependence – ao comportamento
humano de Douglass North, a idéia de instituições como hábitos mentais de Thorstein
Veblen e a idéia de John Commons que a ausência de instituições acaba por gerar
soluções ineficientes do ponto de vista da estabilidade social e da resolução pacífica dos
conflitos inerentes à interação humana. Destarte, enquanto North fornece uma visão do
ambiente institucional como condicionante e limitante da ação individual, Veblen
sugere uma visão do ambiente material, e também institucional, como constituinte do
comportamento e da ação individual. Nesse sentido, essas concepções desses autores
podem ser vistas como complementares, de modo que no processo de evolução
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institucional a ação individual e a armação institucional se influenciam mutuamente,
moldando o tecido social.
Ao verificar que os autores institucionalistas usam o termo instituição para
elementos teóricos distintos, optei por separar analiticamente o que denominei como
dimensões institucionais. Deste modo, quando referente às regras formais e informais
que estruturam a interação entre os agentes econômicos, a dimensão institucional é a das
regras do jogo. Caso se queira tratar dessas regras do jogo internalizadas, ou seja,
apreendidas e processadas cognitivamente pelos indivíduos, a dimensão institucional é a
dos modelos mentais. Por fim, se estivermos falando de um conjunto de indivíduos ou
grupos que compartilham as mesmas regras do jogo e/ou os mesmos mentais, a
dimensão institucional é a das organizações.
Como podemos observar todas as dimensões institucionais remetem a algum
tipo de regra e estrutura de regras, mas cada um desses três elementos teóricos
representa uma entidade diferente da realidade estudada. Utilizar o conceito de
instituição reconhecendo suas três dimensões nos permite um maior refinamento de
nossas lentes interpretativas. Quando tratamos das quatro gerações institucionais, nosso
foco é a evolução das organizações governamentais, mas aí está implicado um processo
de evolução dos modelos mentais dos agentes envolvidos, bem como da evolução de
um conjunto de regras do jogo, que se tornaram menos informais e mais formais ao
longo do tempo.
Isso nos permite construir uma explicação do rompimento do path-dependence
sertanejo que não coloca em apenas um agente a responsabilidade pela transformação
institucional ocorrida no Submédio São Francisco. Destarte, quando falarmos em
evolução institucional estaremos nos referindo a uma transformação conjunta nas
formas de pensar e interpretar a realidade – modelos mentais –, nas regras do jogo,
formais e informais, que estruturam a realidade social, bem como nas organizações.
Essa plasticidade do conceito de instituição foi, portanto, evidenciada como forma de
permitir o destaque dos elementos que contribuíram para a evolução institucional do
Submédio São Francisco, que teve na vitivinicultura um dos seus resultados de sucesso.
Outro aspecto teórico que buscamos reter remete ao papel do Estado. Segundo
Peter Evans, a questão não é saber se o Estado é ou não necessário, se ele deve ou não
interferir na economia; uma vez que não há como ter um sistema econômico sem a ação
do Estado. A questão para Evans é saber que tipo de ação do Estado é a mais adequada.
Trabalhos como o de Richard Locke (2001), o de Judith Tendler (1998) e o de Octavio
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Damiani (1999; 2003) mostram que a ação do Estado deve vir combinada do
comprometimento local de indivíduos, organizações governamentais e empresas. Isso é
visível no caso da fruticultura irrigada e da vitivinicultura do Vale do São Francisco,
cujo sucesso não seria possível sem a presença institucional do Estado aliada ao
interesse privado e o comprometimento do povo e dos grupos políticos da região.
Uma maior ênfase é dada às organizações, principalmente às organizações do
Estado, pois ao longo de séculos não emergiram espontaneamente regras do jogo
capazes de sustentar uma atividade econômica autônoma. Talvez pelo forte
condicionamento tecnológico do sertão nordestino, os agentes locais não conseguiram
sozinhos lançar as bases para uma economia de mercado. Somente a presença
organizacional do Estado – como o DNOCS, a SUDENE, o BNB, a CODEVASF, a
EMBRAPA, dentre outras organizações – poderia dar o incentivo inicial ao
desenvolvimento da região, através do provimento de um recurso relativamente escasso,
a água, além de outros recursos de ordem material e imaterial, como aqueles providos
pelas organizações de ensino. O papel do Estado foi fundamental na emergência de uma
economia de mercado no Submédio São Francisco, advém daí a importância da
discussão do capítulo 1 acerca da concepção de Estado em Douglass North e Peter
Evans.
Mas por que o vinho e não a uva in natura, que responde por quase a totalidade
das exportações brasileiras desse produto? Se a questão for numérica, também temos
números bastante expressivos na indústria do vinho do Vale do São Francisco,
praticamente toda ela voltada à elaboração de vinhos finos, ocupando 15% do mercado
nacional de vinhos com pouco mais de uma década de existência efetiva. Como já
apontamos, o vinho é uma bebida diferente das demais, envolvendo questões que não
podem ser reduzidas apenas ao lucro, embora este seja fundamental. Falar do sucesso
das exportações do pólo Petrolina-Juazeiro seria contar a história do desenvolvimento
que chegou tardiamente ao sertão, outrora o litoral exportara açúcar, agora o sertão
exporta uvas, mangas e outras frutas de alto valor agregado. Nosso objetivo é
reconstruir a evolução institucional ocorrida no sertão nordestino que permitiu a
instalação de uma indústria do vinho. O sucesso da agroindústria exportadora foi uma
condição necessária na medida em que ajudou a construir uma economia de mercado na
região, ou seja, é antes um dado da questão que buscamos entender que a questão em si.
A instalação da indústria do vinho no sertão se constrói sobre os resultados econômicos
da agroindústria exportadora, refletindo o desenvolvimento institucional da região.
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Por fim, cabem alguns comentários acerca da literatura que trata da atividade
vitivinícola. A literatura sobre vinhos é especialmente expressiva na Austrália, onde
diversos artigos são escritos sobre o assunto e são produzidas diversas estatísticas sobre
a atividade vitivinícola2. No Brasil, a produção de estatísticas mais detalhadas sobre a
produção de uvas e vinhos fica restrita ao Rio Grande do Sul, as demais regiões
produtoras, incluindo o Vale do São Francisco, carecem de estatísticas mais detalhadas
sobre vinicultura.
O debate acerca dos vinhos ganhou uma disciplina no âmbito da Economia,
denominada Wine Economics, possuindo uma publicação – Journal of Wine Economis –
e alguns artigos para discussão disponíveis no portal da American Association of Wine
Economists3. A maioria dos artigos trata de aspectos relativos ao consumo, relacionando
as notas das revistas especializadas ao dinheiro recebido com as propagandas publicadas
(Reuter, 2009), cotejando a qualidade dos vinhos percebida pelos consumidores com as
medalhas que esses vinhos ganham em competições (Hodgson, 2009), analisando a
consistência das escolhas dos júris especializados na atribuição de notas e medalhas aos
vinhos (Hodgson, 2008), avaliando os impactos do preço na utilidade esperada de um
vinho (Goldstein et. alli., 2008). Esses estudos apresentam formalizações matemáticas,
não apenas para a análise do consumo, mas também para o estudo da formação de
preços, como é o caso do artigo de Heien (2006), que investiga a formação de preços
das uvas viníferas na Califórnia, e do artigo de Lecocq e Visser (2006), que busca
relacionar o preço à qualidade do vinho.
O objetivo dessa Tese é, todavia, diverso dessas análises formalísticas do
consumo e da formação de preços. A partir de um referencial teórico institucionalista,
temos como foco os arranjos institucionais que sustentam a atividade vitivinícola
brasileira, em especial a vitivinicultura no Vale do São Francisco. Por envolver aspectos
não estritamente econômicos, a atividade vitivinícola está enraizada numa ampla teia
institucional.
Na indústria do vinho, a cooperação é apontada como um fator importante no
desenvolvimento da atividade vitivinícola como um todo. Marsh e Shaw (2000)
apontam que a indústria do vinho australiano exportava cerca de 2% de sua produção
em 1980, passando em duas décadas para um patamar de exportações de 32% de sua
2

Ver, por exemplo, Anderson (2000; 2001a; 2001b; 2009), Marsh; Shaw (2000), Zhao; Anderson;
Wittwer (2002), Wittwer (2000).
3
Essas publicações estão reunidas no site da American Association of Wine Economists:
<http://www.wine-economics.org/> Acesso em: 30.04.2010.
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produção. Além disso, afirmam os autores, a Austrália é responsável por 2% da
produção mundial de vinhos, participando com 3,5% do valor dessa produção. A
pergunta que se faz é como isso foi obtido e a resposta reside justamente na cooperação.
Marsh e Shaw (2000) assinalam que, além do câmbio favorável às exportações, houve
uma mudança na orientação dos negócios, passando as vinícolas a serem menos
competitivas entre si, adotando uma postura de maior cooperação em P&D,
desenvolvendo novas tecnologias. Aylward (2003) aponta que a inovação e o
desenvolvimento de novas tecnologias como a maior arma dos vinhos do novo mundo,
carentes de tradição no mercado do vinho.
Ao traçar um plano estratégico para a vitivinicultura do Rio Grande do Sul,
Protas (s.d.) destaca a importância da articulação institucional. Isso remete à questão de
que não basta presença organizacional, sendo fundamental a confiança dos agentes
nessas organizações. Estas devem ainda transmitir ao longo do tempo as regras formais
e informais das quais estão investidas, garantindo não apenas a resolução pacífica dos
conflitos, mas também certa estabilidade dessas regras institucionais. No mundo do
vinho, as redes, a confiança e as organizações são fundamentais para a construção de
um mercado consumidor capaz de reconhecer os diversos tipos de vinhos e sua
qualidade. Em outras palavras, no mundo do vinho, no Novo Mundo principalmente, o
mercado consumidor deve possuir uma formação capaz de habilitá-lo ao consumo do
vinho. O Velho Mundo tem tradição, restando ao Novo Mundo o investimento em
tecnologia e marketing.
A Tese está organizada em três capítulos, além dessa introdução e de uma
conclusão ao final. No capítulo 1 se desenvolvem as lentes conceituais utilizadas na
análise dos dois outros capítulos. No capítulo 2 o assunto é a construção do mercado de
vinhos no Brasil. O capítulo 3 trata da evolução institucional do sertão nordestino que
culminou no pólo Petrolina-Juazeiro, no qual se localiza a indústria de vinhos do sertão
nordestino. Esse trabalho conta ainda com diversos apêndices, nos quais são
disponibilizadas informações que não foram enquadradas na narrativa dos
acontecimentos por não serem centrais à temática desse trabalho, mas que são
ilustrativas de alguns elementos mencionados ao longo do texto.
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CAPÍTULO 1

REFERENCIAL TEÓRICO:
CONSTRUÇÃO DE UMA ABORDAGEM INSTITUCIONALISTA

A presente Tese tem como referencial teórico um conjunto de teorias
explicitamente institucionalistas ou que se entrelaçam com a temática das instituições na
vida econômica. Esse referencial compreende autores da nova e da velha economia
institucional, bem como alguns insights provenientes de outras disciplinas das ciências
sociais como os conceitos de laços sociais, de redes de relacionamento e de capital
social. Naturalmente, essas teorias possuem assuntos comuns que se complementam no
âmbito de uma abordagem interdisciplinar, uma vez que acaba por unir conceitos
advindos da Economia a conceitos oriundos de outras ciências sociais. Deste modo, o
conjunto de teorias que compõem o referencial teórico dessa Tese encontra-se inserido
no âmbito de uma abordagem interdisciplinar, sem, contudo, perder o foco na
institucionalidade envolvida nos problemas econômicos.
Além de interdisciplinar, sugerimos ainda uma compreensão holística do objeto
a ser analisado. Observar a totalidade não quer dizer uma descrição extensa de todas as
variáveis do problema, mas deve fornecer um panorama no qual o objeto de análise
encontra-se inserido. Nosso objeto é a indústria do vinho no Vale do São Francisco,
portanto, devemos observar as empresas que produzem vinho na região e seu mercado.
Nesse sentido, nosso objetivo é a explicitação da armação institucional que forneceu os
incentivos e o suporte necessário para que tal atividade pudesse emergir no semi-árido.
Deste modo, será necessário considerar não apenas as empresas, mas também o papel
das organizações envolvidas na atividade vitivinícola no Vale do São Francisco ao
longo do tempo.
Esse capítulo teórico visa dar suporte a uma análise da indústria do vinho no
Vale do São Francisco, que envolverá dois momentos. O primeiro momento é o da
contextualização do objeto, a indústria do vinho no Vale do São Francisco, no qual é
realizada uma reconstrução da armação institucional do mercado do vinho no Rio
Grande do Sul e no Vale do São Francisco. O segundo momento é o da análise
histórico-institucional, objeto do terceiro capítulo, que visa localizar a economia
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nordestina na evolução histórica da economia brasileira, assinalando as políticas
direcionadas a essa região que mais tarde abrigaria o segundo maior pólo produtor de
vinhos finos do Brasil.
No presente capítulo serão apresentados conceitos e teorias que nos ajudarão a
enquadrar a análise da emergência de uma indústria do vinho numa região inusitada
como a do Vale do São Francisco. Nesse intuito, esse capítulo está dividido em quatro
blocos. No primeiro deles dois programas de pesquisa, a velha economia institucional e
a nova economia institucional, são apresentados ao mesmo tempo em que se busca uma
união conceitual no âmbito de uma abordagem institucionalista. No segundo bloco, são
sugeridos alguns sentidos nos quais é possível falar de instituições, o que denominei
como as dimensões das instituições, são elas: instituições como regras do jogo,
instituições como organizações e instituições como modelos mentais. No terceiro bloco
é explicitado um aspecto das instituições, a saber, sua capacidade de carregar, ao longo
do tempo, um registro histórico de uma sociedade, que podemos identificar com o termo
path-dependence. O quarto bloco trata de uma organização especial, o Estado, acerca do
qual destacamos suas funções de regulação e de fornecimento de incentivos às decisões
e ações dos agentes econômicos, indivíduos e organizações, bem como seus papéis de
custódio, demiurgo, parteiro e pastoreio, conforme sugerido por Evans (2004).

1.1.

A Economia Institucional

A delimitação do campo da economia institucional não é evidente, pois existem
várias vertentes nas quais é possível subdividir esse campo de conhecimento. A
subdivisão mais comum coloca velhos institucionalistas de um lado – Thorstein Veblen,
Clarence Ayres, Wesley Mitchell e John Commons – e novos institucionalistas de outro
– Douglass North, Ronald Coase e Oliver Williamson, em que a denominação velha
economia institucional (VEI) é de autoria de Williamson, que visava demarcar de forma
clara o campo da VEI da nova economia institucional (NEI). Théret (2003), por
exemplo, aponta ainda três vertentes na NEI, uma referente aos custos de transação –
Coase e Williamson –, outra concernente à temática da história econômica e da
mudança institucional – North e R. C. O. Matthews – e, por fim, uma envolvida no
estudo do equilíbrio num contexto de interações estratégicas – Thomas Schelling,
Andrew Schotter e Martin Shubik.
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Além dessa variedade teórica no âmbito da economia institucional, podemos
encontrar a temática institucional em diversas ciências sociais e em distintos programas
de pesquisa. Esse é o caráter do institucionalismo contemporâneo, uma abordagem que
não se pauta tanto na distinção entre uma velha e uma nova economia institucional, mas
reconhece sua interdisciplinaridade, utilizando-se de conceitos e teorias de diversos
campos do pensamento social. Nesse espírito construiremos as lentes através das quais
observaremos a indústria do vinho no Vale do São Francisco. A nova sociologia
econômica é um exemplo, em que os conceitos formulados por Mark Granovetter, como
o de redes e laços, são compatíveis com a idéia de instituições como regras do jogo.
Podemos unir à temática institucional a idéia de capital social, um ativo que pode
emergir da interação entre os agentes dando corpo a um conjunto de regras informais
capaz de se articular com regras formais gerando arranjos institucionais voltados a
atividades produtivas e lucrativas. Acreditamos ser este o caso da indústria do vinho no
Vale do São Francisco. Os dois subitens que seguem traçam um breve histórico da velha
economia institucional e da nova economia institucional.

1.1.1. Velha Economia Institucional

Remotas são as origens do institucionalismo na ciência econômica, podendo se
encontrar elementos institucionalistas em autores como Adam Smith, Karl Marx e
Alfred Marshall (Hodgson, 1999). Todavia, é possível estabelecer um marco de
nascimento para a economia institucional no trabalho seminal de Thorstein Veblen de
1898, intitulado Why is Economics not an Evolutionary Science4, em que o termo
“economia institucional” teria surgido apenas em 1919 com a denominação sugerida por
Walton Hamilton5. Veblen (1961 [1898]) entendia as instituições como hábitos mentais,
ou como formas de fazer as coisas. Seguindo a linha vebleniana, Mitchell (1910a)
também entendia instituições como hábitos mentais. Commons (1931), por sua vez,
define instituição como a ação coletiva que permite e restringe a ação individual,
podendo ser exercida através de organizações como a família, a Igreja, dentre outras.

4

Esse artigo foi publicado originalmente em 1898 no The Quarterly Journal of Economics. Utilizo,
contudo, uma versão desse artigo publicada em 1961 no livro The Place of Science in Modern Civilization
and Other Essays.
5
Ver Hodgson (2000) e Rutherford (2001). Ver também Bueno (2004), Conceição (2002a; 2002b) e
Medeiros (2001).
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O trabalho de Veblen (1961[1898]) tem como alvo os supostos da ortodoxia
econômica de sua época, cujo autor escolhido por Veblen para representar essa corrente
dominante foi John Bates Clark, considerado ortodoxo pelos velhos institucionalistas
(Rutherford, 2001, p.178). O grande apelo do velho institucionalismo consistiu na
proposição de uma ciência empírica, um contraponto às hipóteses irrealistas,
fundamentadas em suposições psicológico-comportamentais que pouco contato
mantinham com o funcionamento real da economia (Rutherford, 2001, p.177).
O institucionalismo era considerado mais „científico‟ que a economia ortodoxa porque
era ao mesmo tempo mais empírico e mais em sintonia com as últimas pesquisas em
outras disciplinas relacionadas. Evidentemente, o ideal institucionalista de uma
economia científica de modo algum excluía a teoria, mas esperava-se que tal teoria
estivesse mais próxima da realidade e mais aberta ao teste empírico que a teoria
„ortodoxa‟. Na visão institucionalista, a evidência empírica não estava limitada aos
métodos quantitativos e estatísticos, mas poderia incluir estudos de caso, evidência
documental (constituições de sindicatos, por exemplo), e o estudo das opiniões judiciais
e decisões de corte (Rutherford, 2001, p.177-178).6

Em seu artigo seminal Veblen (1961[1898]) estabeleceu como principal
diferencial de sua teoria seu caráter evolucionário, atribuindo às instituições um papel
fundamental na evolução da sociedade. Segundo Veblen, uma ciência evolucionária
deveria possuir um corpo teórico robusto, constituindo uma “teoria do processo, de uma
seqüência que se desdobra” (Veblen, 1961, p.58)7. Na ciência evolucionária, a
explicação envolveria cadeias de causa e efeito, enquanto na ciência não evolucionária
os fenômenos econômicos seriam explicados em termos de algum propósito. Em outras
palavras, existiria, segundo Veblen, um caráter teleológico nas explicações fornecidas
pela ciência não evolucionária.
Essa tendência de analisar os fenômenos econômicos em termos finalísticos,
baseando a explicação científica em leis naturais, foi denominada animismo, sendo
característica de uma ciência não evolucionária. Por sua vez, essa forma de ver o mundo
econômico levaria a uma abordagem taxonômica do mesmo, em que a construção
teórica acabaria por se basear na dedução dos fenômenos econômicos a partir de
6

“Institutionalism was held to be more „scientific‟ than orthodox economics because it was both more
empirical and more in line with the latest research in other related disciplines. Of course, the
institutionalist ideal of a scientific economics by no means excluded theory, but such theory was
supposed to be closer to reality and more open to empirical testing than „orthodox‟ theory. In the
institutionalist vision, empirical evidence was not limited to quantitative and statistical methods, but
could include case studies, documentary evidence (trade union constitutions, for example), and the study
of judicial opinions and court decisions” (Rutherford, 2001, p.177-178).
7
“Any evolutionary science, on the other hand, is a closeknit body of theory. It is a theory of a process, of
an unfolding sequence” (Veblen, 1961, p.58).
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postulados gerais como “homem econômico” e “competição perfeita”. Por fim, Veblen
formulou uma crítica ao que denominou hedonismo, também implicado na ciência não
evolucionária. O hedonismo consistiria na compreensão do homem como capaz de
realizar todos os cálculos necessários à maximização do prazer e/ou à minimização da
dor. Nos termos de Veblen (1961 [1898]. p.73), o homem caracterizado pelo hedonismo
seria um “calculador instantâneo de dor e prazer”8.
Embora sua teoria evolucionária tenha sido anunciada em seu artigo de 1898, o
caráter evolucionário da teoria vebleniana fica mais evidente em seu livro The Theory of
the Leisure Class, de 1899, no qual o autor explica a evolução da vida social a partir de
um processo contínuo de mudança dos hábitos mentais dos sujeitos. Como o autor
entende instituições como hábitos mentais, ou seja, como modos de ser e de fazer as
coisas, a evolução social está associada à evolução das instituições. Instituições são,
portanto, definidas como “métodos habituais de dar continuação ao modo de vida da
comunidade em contato com o ambiente material no qual ela vive” (Veblen, 1988
[1899], p.89)9. Nesse sentido, as instituições compõem o tecido social se alimentando
das ações e decisões dos sujeitos e ao mesmo tempo as modificando ao longo do tempo.
O comportamento humano conforme descrito pela psicologia hedonista
implicaria uma concepção das preferências individuais como exógenas, enquanto
Veblen

teria

defendido

a

consideração

das

preferências

individuais

como

endogenamente moldadas pelas instituições (Backhouse, 1985, p.227). Mais uma vez
Veblen enfatiza a idéia de processo evolutivo, contrapondo agora uma teoria dos
instintos à psicologia hedonista. A sugestão de Veblen é a de que os homens seriam
movidos por três instintos: (i) instinto de artesanato (workmanship): tendência à
implementação de incrementos tecnológicos; (ii) instinto familiar (parental bent):
tendência à melhora do bem-estar da família e da sociedade; (iii) instinto de curiosidade
(idle curiosity): tendência à produção de explicações coerentes do mundo (Rutherford,
1984, p.332)10.

8

No original: “a lightning calculator of pleasure and pains” (Veblen, 1961 [1898], p.73).
Dois hábitos mentais são identificados por Veblen na economia americana de sua época, os processos
mecânicos, que levam os sujeitos a pensarem em termos de causa e efeito, e a empresa de negócios, que
leva os agentes econômicos a pensarem em termos de ganhos pecuniários. Esses dois hábitos mentais dão
origem a duas classes sociais, que em certo momento entram em conflito, visto que nem sempre o hábito
mental direcionado aos ganhos pecuniários gera o bem-estar da sociedade. Isso levaria a classe
comprometida com os processos mecânicos a se revoltar contra a classe imbuída dos ganhos pecuniários
(Backhouse, 1985, p.222-225).
10
Ver também Veblen (1988 [1899], p.11) e Backhouse (1985, p.227).
9
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Todavia, mais importante que os instintos seriam as instituições, que, na
concepção de Veblen, ao longo do tempo ganham certa autonomia em relação aos
instintos, mostrando-se capazes de moldar esses instintos. Precisamente nesse sentido
que se define uma ciência evolucionária, que “deve ser uma teoria do processo de
crescimento cultural como determinado pelo interesse econômico, uma teoria de uma
seqüência cumulativa das instituições econômicas posta em termos do processo mesmo”
(Veblen, 1961, p.77)11. Deste modo, deve ficar clara a compreensão de Veblen de
instituição como hábito mental que, ao longo do tempo, se cristalizaria em um conjunto
de modos de ser e fazer coisas que acabariam por indicar possíveis caminhos de ação
para os sujeitos.
Seguindo os passos de Veblen, Mitchell adotou a definição de instituições como
“hábitos de pensamento predominantes que ganharam aceitação geral como normas
orientadoras da conduta” (Mitchell, 1910b, p.203)12. Ou ainda, chamando a atenção para
a necessidade de bases psicológicas para a ciência econômica, o autor se referia às
instituições como “entidades psicológicas – hábitos mentais e de ação predominantes
dentre as comunidades sob observação” (Mitchell, 1910a, p.112)13.
Mitchell (1910a, p.97; 100) assinalara que os economistas de sua época
acabaram por se basear em supostos acerca da natureza humana, abrindo mão da adoção
de uma psicologia mais adequada à ciência econômica. Seguindo os passos de Veblen,
essa bases psicológicas adequadas consistiriam num estudo da atividade humana que
levaria em conta os “hábitos e os instintos” (Mitchell, 1910a, p.103)14.
Mitchell era crítico das teorias que consideravam as preferências como dadas,
defendendo uma visão orgânica e evolutiva da sociedade. Sua concepção do sistema
econômico fez com que reagisse às teorias simples, argumentando que estas não seriam
adequadas à explicação de fenômenos econômicos complexos. Ademais, aceitou a
distinção vebleniana entre a fase pecuniária e a fase tecnológica da vida econômica,
responsáveis pelos distintos hábitos mentais existentes na sociedade (Backhouse, 1985,
p.228). Apesar de adotar uma visão crítica em relação às teorias simples da ortodoxia
11

“From what has been said it appears that an evolutionary economics must be the theory of a process of
cultural growth as determined by the economic interest, a theory of a cumulative sequence of economic
institutions stated in terms of the process itself” (Veblen, 1961, p.77).
12
“The latter [social institutions] are but prevalent habits of thought which have gained acceptance as
norms for guiding conduct.” (Mitchell, 1910b, p.203)
13
“Institutions are themselves conceived as psychological entities – habits of thought and action
prevailing among the communities under observation.” (Mitchell, 1910a, p.112)
14
“Therefore in studying human activity we have to deal primarily with habits and instincts.” (Mitchell,
1910a, p.103)
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econômica de sua época, Mitchell fez uso daquelas teorias ortodoxas que considerou
apropriadas.

Por exemplo, apesar da concepção de Mitchell acerca do problema do ciclo de negócios
ter sido tomada de Veblen, pode-se argumentar que os detalhes de sua abordagem
teórica do ciclo de negócios, no qual a interdependência de todos os preços e
quantidades possuem um importante papel, deve mais a Walras do que a Veblen.
(Backhouse, 1985, p.228)15

Ademais, sua crítica ao dedutivismo não teve o tom radical da crítica vebleniana
ao método da ortodoxia. Deste modo, Mitchell não intencionava iniciar um novo
Methodenstreit (batalha dos métodos), mas apenas assinalar a importância de se
observar mais os dados empíricos quando da análise dos complexos fenômenos
econômicos (Backhouse, 1985, p.229). Ao lado de suas avaliações acerca dos supostos
psicológicos da ciência econômica, Mitchell ficou conhecido principalmente por seu
trabalho empírico junto ao National Bureau of Economic Research (NBER), o instituto
de estatística norte-americano responsável pelas primeiras estatísticas econômicas
construídas após a segunda guerra mundial. Mitchell buscou aliar seus estudos
empíricos à compreensão vebleniana de instituição (Rutherford, 2001, p.179).
Rutherford (1998, p.472) assinala que, apesar de ter sido um dos discípulos de
Veblen, Mitchell não concordou totalmente com as idéias veblenianas mais radicais,
como a rejeição quase que completa da ciência econômica considerada ortodoxa à sua
época. Mitchell aceitou insights de todos os autores que considerou úteis ao
desenvolvimento de suas teorias, independentemente de estes serem ou não
comprometidos com uma ciência evolucionária ou com uma definição de instituições
como hábitos mentais. Ademais, Rutherford (1998, p.473-474) aponta que Mitchell
acabara por considerar o trabalho de Veblen tão especulativo quanto as proposições da
ortodoxia econômica de sua época. Mitchell (1914, p.20) afirmou ainda que Veblen
teria se aproximado de Walras ao enfatizar o funcionamento em lugar da estrutura dos
instintos. Como vimos, Veblen teria distinguido três tipos de instintos – instinto de
artesanato, instinto familiar e instinto de curiosidade –, em que cada um deles tinha uma
função na evolução da sociedade, mas não tratou da estrutura mental que sustentava
esses instintos.
15 “For example, although Mitchell‟s conception of the business cycle problem may have been taken
from Veblen, it can be argued that the details of his theoretical account of the business cycle, in which the
interdependence of all prices and quantities played an important role, owed as much to Walras as to
Veblen.” (Backhouse, 1985, p228)
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Ao lado de Mitchell, Commons é considerado um discípulo de Veblen,
aceitando alguns pontos da teoria vebleniana e rejeitando outros. Commons, apesar de
considerado um velho institucionalista, é lembrado pelos autores da nova economia
institucional, de raiz neoclássica. O motivo principal dessa suposta afinidade teórica é o
ponto de partida de Commons, a saber, a escassez de recursos. Segundo Commons
(1931), a economia institucional remonta à idéia de David Hume de que a escassez de
recursos levaria ao conflito de interesses. Esse é um ponto de distanciamento entre
Commons e Veblen, pois enquanto o primeiro entende o conflito como emergente da
escassez de recursos disponíveis aos indivíduos, o segundo entende que o conflito é
resultado da existência de hábitos mentais distintos, emergentes, por sua vez, de modos
de vida diferentes – fase pecuniária e fase tecnológica da vida econômica, distinção
rejeitada por Commons (Backhouse, 1985, p. 234)
Ao gerar conflitos, a escassez de recursos seria resolvida com base na força
física caso não existissem restrições à ação individual. Uma situação como essa, na qual
os conflitos são resolvidos pela força física, geraria uma situação de insegurança e
dificuldades quanto ao planejamento do futuro. Commons (1931) aponta, então, a
necessidade da ação coletiva como forma de impor restrições ao comportamento
individual. Deste modo, essa ação coletiva deverá exercer um controle coletivo, que se
torna operante através dos mecanismos institucionais. Ou seja, as instituições são, para
Commons, mecanismos através dos quais o controle coletivo é exercido, devendo
desempenhar ainda a função de mecanismo de resolução de problemas, vale dizer, de
conflitos.

Se nós queremos encontrar uma circunstância universal, comum a todo comportamento
conhecido como institucional, devemos definir uma instituição como a ação coletiva em
controle, liberação e expansão da ação individual. (Commons, 1931, s.p.)16

Desta forma, as instituições podem ser entendidas como um acordo coletivo para
resolução de conflitos com base em regras e punições ao seu descumprimento. O
controle coletivo exercido através das instituições pode advir de costumes
desorganizados (unorganized customs) ou da ação organizada (organized action), que
compreende o Estado, a família, a Igreja, a corporação, os sindicatos, etc. (Commons,
1931, s.p.). Cada uma dessas instituições componentes da denominada ação organizada
16 “If we endeavor to find a universal circumstance, common to all behavior known as institutional, we
may define an institution as collective action in control, liberation and expansion of individual action.”
(Commons, 1931, s.p.)
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possuem um conjunto de regras de funcionamento (working rules), que definem “o que
os indivíduos podem, não podem, devem, não devem, poderiam ou não poderiam
fazer”. (Commons, 1931, s.p.)17
No que concerne ao pensamento de Commons, resta ainda mencionar seu
conceito de transação. O autor considera a transação a unidade básica de análise,
envolvendo as relações diversas entre indivíduos.

As transações se posicionam entre o trabalho nos economistas clássicos e os prazeres
nos economistas hedonistas, simplesmente porque é a sociedade que controla o acesso
às forças da natureza, e as transações são, não a “troca de mercadorias”, mas a alienação
e a aquisição, entre indivíduos, dos direitos de propriedade e liberdade criados pela
sociedade, que devem assim ser negociados entre as partes envolvidas antes que o
trabalho possa produzir, ou que os consumidores possam consumir, ou que as
mercadorias possam ser fisicamente trocadas. (Commons, 1931, s.p.)18

As transações são, portanto, o acordo inicial entre partes e, antes de tudo
coletivo, que permite que haja um sistema econômico capaz de produzir, distribuir e
trocar mercadorias. Por esse motivo as transações são consideradas, por Commons, a
unidade básica de análise, ou seja, o autor aponta para os fundamentos que possibilitam
a ação individual em um sistema econômico complexo.
Commons (1931) identifica ainda três tipos de transação: racionamento,
empresarial e barganha. A transação de racionamento (rationing transaction) envolve o
racionamento da riqueza ou do poder de compra, sendo exercida por uma autoridade
superior. Como exemplo é possível mencionar o poder do Estado de taxar os
contribuintes. A transação empresarial (managerial transaction) é aquela implicada na
relação de comando e obediência existente na organização da produção – vale dizer, na
firma –, envolvendo, por exemplo, patrões e empregados. Por fim, a transação de
barganha (bargaining transaction) envolve um acordo voluntário entre partes
legalmente iguais, o que não implica que as partes possuam o mesmo poder de barganha
(Commons, 1931, s.p.).
Outro aspecto das transações é que elas trazem consigo três relações sociais
17 “Stated in language of the operation of working rules on individual action, they are expressed by the
auxiliary verbs of what the individual can, cannot, must, must not, may or may not do.” (Commons, 1931,
s.p.)
18
“Transactions intervene between the labor of the classic economists and the pleasures of the hedonic
economists, simply because it is society that controls access to the forces of nature, and transactions are,
not the „exchange of commodities‟, but the alienation and acquisition, between individuals, of the rights
of property and liberty created by society, which must therefore be negotiated between the parties
concerned before labor can produce, or consumers can consume, or commodities be physically
exchanged.” (Commons, 1931, s.p.)

18

implícitas: conflito, dependência e ordem. Conforme afirma Commons:

Tudo isso repousa no fato de que se deve distinguir três relações sociais implícitas em
toda transação, as relações de conflito, de dependência e de ordem. As partes estão
envolvidas num conflito de interesses por conta do princípio universal da escassez.
Ainda que elas dependam uma da outra para a recíproca alienação e aquisição do que o
outro quer mas não possui. (Commons, 1931, s.p.)19

Não é por escolha dos indivíduos que eles transacionam, ou trocam coisas, mas
pela necessidade imposta por sua condição social, que gera o imperativo da relação
social, da troca, enfim, da transação. Uma vez envolvidos nessas transações os
indivíduos dependem uns dos outros para transacionarem e para que estas ocorram deve
haver o mínimo de regras preestabelecidas, o que, contudo, não elimina o caráter
inerentemente conflituoso de qualquer transação. A necessidade de regras
preestabelecidas faz das instituições um elemento fundamental para as relações entre os
indivíduos e, para Commons, sua evolução é dada pela capacidade dessas instituições
de resolverem os conflitos que emergem das relações sociais. Nesse sentido, as
instituições são vistas como mecanismos solucionadores de problemas, sendo atribuído
às instituições um papel instrumental (Backhouse, 1985, p.232-233).
Por conferir um papel instrumental para as instituições, por partir da escassez de
recursos como a questão econômica fundamental e por considerar a transação como
unidade básica de análise, Commons é o único autor cuja contribuição é reconhecida
pelos novos institucionalistas, sendo considerado o mais importante institucionalista
americano sob o ponto de vista dos novos institucionalistas (Furubotn; Richter, 2005,
p.41). Sua influência pode ser notada na idéia de custos de transação, lançada por Coase
e posteriormente desenvolvida por Williamson, bem como no conceito de instituição e
de evolução institucional de North, que as define basicamente como restrições formais e
informais ao comportamento humano, afirmando, ao menos em seus primeiros
trabalhos, que apenas as instituições eficientes sobreviveriam ao longo do tempo.
Vejamos adiante os principais aspectos do pensamento novo institucionalista.
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“All of this rests on what may be distinguished as three social relations implicit in every transaction, the
relations of conflict, dependence and order. The parties are involved in a conflict of interests on account
of the universal principle of scarcity. Yet they depend on each other for reciprocal alienation and
acquisition of what the other wants but does not own.” (Commons, 1985, s.p.)
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1.1.2. Nova Economia Institucional

Coase é reconhecido como o autor que teria lançado as bases da nova economia
institucional através da idéia de custos de transação. Segundo Coase (1937; 1995, p.41),
as instituições existiriam para reduzir custos de transação, o que seria feito através das
três instituições principais mencionadas pelo autor, a firma, o Estado e o mercado 20. Na
mesma linha de Coase, Williamson (1985, p.15), entende instituições como firmas,
mercados e relações contratuais21. Ou seja, podemos identificar uma definição implícita
de instituição como organizações (firmas) e como regras do jogo (mercados e relações
contratuais). Já North (1990, p.3) fornece a definição mais explícita e amplamente
debatida e utilizada de instituição, entendida pelo autor como as regras do jogo de uma
sociedade22.
O artigo de 1937 de Coase – The Nature of the Firm – é reconhecido como um
clássico por ter mudado a forma como as pessoas pensavam a organização econômica23
(Williamson, 1993, p.3). Nesse artigo seminal Coase questiona o porquê da existência
de firmas em economias consideradas reguladas unicamente pelo mercado, assinalando
a pouca atenção dispensada à firma pela teoria econômica tradicional.

A firma na teoria econômica moderna é uma organização que transforma insumos em
produtos. Por que as firmas existem, o que determina o número de firmas, o que
determina o que as firmas fazem (os insumos que as firmas compram e o produto que
elas vendem) não são questões de interesse para a maioria dos economistas. A firma na
teoria econômica, como Hahn afirmou recentemente, é uma „figura nebulosa‟. (Coase,
1990, p.5)24

Deste modo, o autor sugere a idéia do que veio a ficar conhecido como custos de
transação, que pode ser definido como “o custo de usar o mecanismo de preços” ou “o

20

“What economists study is the working of the social institutions which bind together the economic
system: firms, markets for goods and services, labour markets, capital markets, the banking system,
international trade and so on.” (Coase, 1995, p.41)
21
“Firms, markets, and relational contracting are important economic institutions.” (Williamson, 1985,
p.15)
22
“Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised
constraints that shape human interaction.” (North, 1990, p.3)
23
Segundo o próprio Coase (1991), embora sua concepção de custos de transação tenha surgido no
referido artigo de 1937, as idéias básicas concernentes a esse tema já haviam sido anunciadas em 1932
durante uma de suas aulas.
24
“The firm in modern economic theory is an organization which transforms inputs into outputs. Why
firms exist, what determines the number of firms, what determines what firms do (the inputs a firm buys
and the output it sells) are not questions of interest to most economists. The firm in economic theory, as
Hahn said recently, is a „shadowy figure‟.” (Coase, 1990, p.5)
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custo de se levar uma transação adiante através de uma troca no mercado aberto”25
(Coase, 1988, p.6). Coase assinala que toda transação possui algum custo, em que um
dos objetivos dos agentes econômicos é tentar minimizar esses custos inerentes ao uso
do mecanismo de preços. Como exemplo de custos de transação, podemos mencionar
aqueles envolvidos na definição dos preços de mercado, na elaboração de contratos com
fornecedores, bem como os custos implicados na própria existência jurídica da empresa,
dentre outros. A presença do mercado não elimina o fato de que os custos de transação
existem, pois a própria definição dos preços é permeada por instituições – a moeda é
uma delas –, de modo que o próprio mercado é uma instituição redutora de custos de
transação.

Mercados são instituições que existem para facilitar a troca, isto é, eles existem a fim de
reduzir os custos da realização de transações. Numa teoria econômica que assume que
os custos de transação são não existentes, os mercados não têm nenhuma função a
desempenhar, e parece perfeitamente razoável desenvolver uma teoria da troca através
de uma análise elaborada dos indivíduos trocando nozes por maçãs nos limites da
floresta ou outro exemplo fantasioso similar. (Coase, 1990, p.7-8)26

Além do mercado, assinala Coase, existem outros mecanismos de alocação de
recursos, cujo uso em detrimento do mercado ocorrerá caso esses mecanismos
alternativos sejam capazes de conduzir as trocas econômicas com custos de transação
menores. Em seu referido artigo de 1937, Coase destaca a firma como um mecanismo
de alocação de recursos alternativo ao mercado. Em seu artigo de 1960 – The Problem
of Social Cost –, Coase sugere um terceiro mecanismo de alocação de recursos, o
Estado, que deveria ser utilizado nos casos em que este fosse capaz de alocar os
recursos econômicos com custos de transação menores do que as firmas e do que o
mercado.
Todo o argumento de Coase se baseia no fato de que a presença dos custos de
transação explicaria a existência de instituições como os mercados, as firmas e o Estado,
que seriam mecanismos alternativos de alocação dos recursos econômicos. Nesse
sentido, Coase possui uma definição implícita de instituição como organização.

25

“(…) „the cost of using the price mechanism‟, „the cost of carrying out a transaction by means of an
exchange on the open market‟, or simply „marketing costs‟.” (Coase, 1988, p.6)
26
“Markets are institutions that exist to facilitate exchange, that is, they exist in order to reduce the cost of
carrying out exchange transactions. In an economic theory which assumes that transaction costs are
nonexistent, markets have no function to perform, and it seems perfectly reasonable to develop the theory
of exchange by an elaborate analysis of individuals exchanging nuts for apples on the edge of the forest or
some similar fanciful example.” (Coase, 1990, p.7-8)
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Williamson e North deram continuidade ao pensamento novo institucionalista, contudo,
utilizaram a idéia de custos de transação de modo diferente (North, 1992, p.6).
Enquanto Williamson desenvolve uma abordagem dos custos de transação ao lado de
conceitos como oportunismo e racionalidade limitada no âmbito de uma teoria da firma,
North trata os custos de transação no âmbito mais amplo das modificações da matriz
institucional e do Estado. Williamson (1993, p.8) aceita a proposição de Commons
(1931) de transação como unidade básica de análise, aliando tal conceito aos atributos
comportamentais dos indivíduos, a saber, a racionalidade limitada – conceito
desenvolvido por Herbert Simon – e à idéia de oportunismo.
Williamson (1993, p.93-94) aponta três características das transações que devem
ser observadas: a freqüência com a qual ocorrem, o grau e o tipo de incerteza à qual
estão sujeitas e, por fim, a especificidade do ativo. O autor define a especificidade do
ativo como “o grau que um ativo pode ser reempregado para usos alternativos e por
usuários alternativos sem sacrifício do valor produtivo”27 (Williamson, 1993, p.94). Um
bom exemplo é a especificidade de localização, em que uma vez estabelecida uma
indústria, torna-se muito custoso deslocá-la. Podemos imaginar o custo de deslocar uma
vitivinícola, em que a localização está diretamente ligada à qualidade das uvas,
conseqüentemente, à qualidade dos vinhos28. Outros fatores geram especificidades de
ativos, como empregados em funções de pesquisa e desenvolvimento muito específicas
e de difícil realocação em outras atividades. Numa firma existem também equipamentos
específicos que não podem ser facilmente aplicados a usos diversos. Todos esses são
casos em que uma vez realizado um investimento – em pessoal, máquinas ou terreno
(localização) – fica difícil reverter esse investimento para usos diferentes do
originalmente planejado.
Um dos supostos comportamentais sugeridos por Williamson é o oportunismo,
que seria “uma profunda condição de busca pelo auto-interesse que inclui a malícia”29
(Williamson, 1993, p.92). Nesse caso, o indivíduo, ao vislumbrar uma oportunidade
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“(...) the degree to which an asset can be redeployed to alternative uses and by alternative users without
sacrifice of productive value.” (Williamson, 1993, p.94)
28
Dependendo do vinho que se produz não é possível alterar a localização sem que a qualidade do
produto seja totalmente modificada. Imagine um vitivinicultor de Bordeaux que transfira sua vinícola
para a África do Sul, naturalmente, ele não transportará as uvas de Bordeaux para serem vinificadas na
África do Sul, mesmo porque o que responde por quase a totalidade da qualidade do produto, ao menos
no caso do vinho, é sua matéria-prima. Ou seja, no caso dos vinhos, a localização é talvez o ativo mais
específico, gerando não apenas custos quantificáveis, mas também aqueles que somente serão verificados
na ponta do consumo, referentes à qualidade do vinho.
29
“(...) is a deep condition of self-interest seeking that contemplates guile.” (Williamson, 1993, p.92)
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para ter alguma vantagem, pode agir intencionalmente de forma maliciosa para obter
um ganho a despeito do prejuízo de outros indivíduos. A ação oportunista pode
envolver o uso de informações exclusivas ou distorção das informações disponíveis. O
caso mais comum é o da prestação de serviços sem contratos ou garantias adicionais. O
comportamento oportunista pode ser minimizado através do estabelecimento de
contratos, mas pode mesmo assim aparecer, caso no qual o indivíduo responsável pelo
seu descumprimento pode agir desse modo por considerar o sistema legal fraco e sua
punição improvável.
Um exemplo de comportamento oportunista envolvendo informação assimétrica
pode ser verificado no mercado de carros usados, conforme estudado por Akerlof
(1970), em que o vendedor sabe sobre os possíveis defeitos de seu automóvel, mas
busca escondê-lo do comprador. Camuflando os defeitos de seu veículo, o vendedor
consegue um preço melhor do que se o comprador os percebesse, situação na qual
buscaria negociar um menor preço em razão do automóvel necessitar de reparos
posteriores. Nesse caso, o vendedor age de forma oportunista de modo a obter maior
vantagem na negociação.
Outro exemplo de comportamento oportunista pode ser verificado mesmo em
negociações envolvendo contratos. Um caso bastante comum é o de empresas que
vendem um produto em condições aparentemente vantajosas, mas que limitam o
consumidor posteriormente, como é o caso da venda de celulares e planos de telefonia
que acabam por impor diversas condições de uso ao consumidor. O bom preço e outras
vantagens normalmente são apresentados de forma bastante explícita, enquanto as
cláusulas contratuais restritivas aparecem bem pequenas, quase imperceptíveis. Não se
pode dizer que não há contrato, mas suas informações são veiculadas de forma a fazer
com que o consumidor não veja o que talvez o faria hesitar diante da compra. Essas
empresas assim agem, no Brasil, por ser o sistema legal pouco incisivo nas suas
punições às empresas que infringem danos ao consumidor.
Outro suposto comportamental sugerido por Williamson é o da racionalidade
limitada30, originalmente desenvolvido por Herbert Simon como alternativa ao suposto
de racionalidade substantiva, ou completa, adotado pelo mainstream econômico
(Rizzelo, 1997, p.41). O conceito de racionalidade limitada não implica que os
indivíduos sejam irracionais, mas apenas que eles possuem limitações computacionais e
30

Segundo Rizzello (1993, p.43), o termo racionalidade limitada teria sido utilizado pela primeira vez por
Simon em seu trabalho Administrative Behaviour, de 1947. Ver também Dequech (2001).
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informações incompletas para realizar escolhas. Nas palavras de Simon, racionalidade
limitada é o termo “usado para designar escolha racional que leva em consideração as
limitações cognitivas do agente que toma decisões – limitações tanto do conhecimento
quanto da capacidade computacional”. (Simon, s.d., p.15) Deste modo, entender a
racionalidade humana como limitada envolve a consideração do processo através do
qual o indivíduo chegou a uma determinada escolha, em lugar de buscar compreender a
escolha em si (Simon, 1979, p.68). O objeto de análise passa a ser o processo de tomada
de decisão, ou seja, o foco passa da escolha para o processo de escolha (Simon, 1979,
p.82).

Ao observar como uma decisão é tomada, se torna claro que o indivíduo usa a maior
parte do seu tempo formulando alternativas e avaliando suas conseqüências. Pouco
tempo é usado para a ação final (a escolha), uma vez que as alternativas foram
formuladas e selecionadas. Por essa razão, é necessário focar nossa atenção acima de
tudo no processo que leva e essa escolha. (Rizzello, 1997, p.44)31

Tudo isso envolve uma mudança de perspectiva, em que o mundo econômico
deve ser visto como composto de informações assimétricas (Akerlof, 1970),
incompletas, de indivíduos oportunistas (Williamson, 1993), com capacidade
computacional limitada (Simon, 1979), o que leva a um redesenho do sistema
econômico no qual é possível agora perceber novas categorias, como os custos de
transação (Coase, 1937) e as próprias instituições (North, 1990). Um mundo econômico
no qual os indivíduos possuem uma capacidade computacional limitada não pode atingir
resultados ótimos, uma vez que esses indivíduos não estão aptos a realizar todos os
cálculos necessários à escolha ótima. Ao não capturar o sistema econômico em sua
completude, suas decisões necessitam de apoios, de regras existentes fora da mente dos
indivíduos e ao menos relativamente independente deles, ou seja, o processo de decisão
de indivíduos limitados cognitivamente se apóia em instituições.
Do mesmo modo, os custos de transação emergem de situações de troca em que
não é possível obter toda a informação necessária à realização da transação. No mercado
de carros usados o vendedor deve pesquisar o preço que em média é cobrado por um
veículo nas mesmas condições do seu, ao mesmo tempo em que o comprador deve ter
um mínimo conhecimento de mecânica para não fazer um mau negócio. Conhecer o
31

“By observing how a decision is made, it becomes clear that the individual uses most of his time for
formulating alternatives and assessing their consequences. Little time is used for the final action (the
choice), once the alternatives have been formulated and selected. For this reason, it is necessary to focus
our attention above all on the process leading to the choice.” (Rizzello, 1997, p.44)
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mercado, os produtos e seus preços, para que nele se possa negociar, tem um custo, o
custo de transação. Esse ponto é bastante visível no mercado de vinhos, em que o rótulo
acaba sendo um caminho fácil, mas perigoso, para se decidir pela compra de um vinho.
Atualmente, os rótulos são muito vistosos, mas podem esconder produtos de qualidade
duvidosa. O mesmo pode ocorrer com os livros e diversos outros produtos cuja decisão
de consumo se limita aos seus aspectos conspícuos, de custo menor, ao invés de se
basear no conhecimento mais cuidadoso daquele produto, que, naturalmente, envolve
custos maiores para o consumidor.
Nesse sentido, autores como Coase e Williamson lançaram as bases para uma
crítica à ortodoxia econômica no âmbito de uma nova economia institucional (NEI),
cujo contraponto à velha economia institucional (VEI) é dado pela própria natureza da
crítica que é direcionada ao mainstream econômico. A própria denominação como nova
economia institucional, sugerida por Williamson, seria uma forma de diferenciá-la da
velha economia institucional de Veblen, considerada pelos novos institucionalistas
como antiteórica (Coase, 1998, p.72). Enquanto a VEI, representada principalmente
pela figura de Veblen, oferece uma crítica radical à ortodoxia econômica do final do
século XIX e início do século XX, a NEI adota uma crítica mais branda, com um tom
mais reparador que demolidor da economia mainstream. Enquanto Coase e Williamson
buscam discutir instituições entendidas como as regras e rotinas que emergem num
sistema econômico composto de informações incompletas e imperfeitas e indivíduos
limitados cognitivamente, North se propõe a discutir essa mesma temática institucional
no âmbito do desenvolvimento e da história econômica. Nas linhas seguintes são
destacadas algumas mudanças de ponto de vista no pensamento de North, que, no
entanto, mantém sua definição de instituição como regras do jogo.
Nos seus primeiros escritos da década de 1950 até seu livro de 1973 – The Rise
of the Western World –, North teria se baseado no suposto da eficiência econômica para
entender a evolução das instituições. Contudo, esse suposto de eficiência teria sido
abandonado por North e pela NEI (Furubotn; Richter, 2005, p.42-43). Segundo o
próprio North (1993c), seu esquema conceitual teria migrado de uma noção de
eficiência alocativa para uma noção de eficiência adaptativa já nos seus escritos da
década de 1980. Nesse sentido, o foco passaria a ser a capacidade de aprendizado dos
indivíduos, ou a rapidez com que são capazes de abandonar velhas idéias e adotar novas
idéias, em princípio mais produtivas. Em seu livro de 1981 – Structure and Change in
Economic Theory –, North teria reconhecido, em sua Teoria do Estado, que os
25

governantes poderiam criar e distribuir direitos de propriedade de acordo com seus
próprios interesses, o que permitiria a perpetuação de direitos de propriedade e de
instituições ineficientes, trazendo impactos negativos ao crescimento econômico (North,
1990, p.7).
O livro de 1990 – Institutions, Institutional Change and Economic Performance
– é o trabalho mais referido de North, sendo também o texto no qual se encontra a sua
definição mais conhecida de instituição como regras do jogo numa sociedade (North,
1990, p.3). Em artigo de 1991, o autor fornece essa mesma definição de instituição
como regras formais e informais.

Instituições são restrições humanamente concebidas que estruturam as interações
políticas, econômicas e sociais. Elas consistem tanto em restrições informais (sanções,
tabus, costumes, tradições, e códigos de conduta), quanto em restrições formais
(constituições, leis, direitos de propriedade). (North, 1991, p.97)32

Em seu livro de 1990, North propõe o núcleo central do seu esquema conceitual,
apesar de suas novidades teóricas não terem parado por aí. Rutherford (2001) aponta
outro ponto de inflexão no pensamento de North já presente em seus escritos da década
de 1990, no qual o autor começaria a adotar insights da psicologia cognitiva ao
mencionar explicitamente a noção de modelos mentais e convicções ideológicas. O
conceito de ideologia já havia sido definido por North em seu livro de 1990 como as
percepções subjetivas (modelos e teorias) que as pessoas utilizam para explicar o mundo
à sua volta.

Por ideologia entendo as percepções subjetivas (modelos, teorias) que todas as pessoas
possuem para explicar o mundo à sua volta. Seja no nível micro dos relacionamentos
individuais seja no nível macro das ideologias organizadas provedoras de explicações
integradas do passado e do presente, como o comunismo ou as religiões, as teorias que
os indivíduos constroem são coloridas por visões normativas de como o mundo deveria
ser organizado. (North, 1990, p.23)33

32

“Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social
interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of
conduct), and formal rules (constitutions, laws, property rights).” (North, 1991, p.97)
33
“By ideology I mean the subjective perceptions (models, theories) all people possess to explain the
world around them. Whether at the microlevel of individual relationships or at the macrolevel of
organized ideologies providing integrated explanations of the past and the present, such as communism or
religions, the theories individuals construct are colored by normative views of how the world should be
organized.” (North, 1990, p.23)
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A idéia de modelos mentais é mais recente, sendo considerada mais
extensivamente no livro de 2005 de North – Understanding the Process of Economic
Change. Segundo Dequech (2002), a proposição da idéia de modelos mentais por North
complicaria uma demarcação entre a VEI e a NEI, uma vez que a definição vebleniana
de instituições como hábitos mentais se aproximaria da idéia de modelos mentais de
North. Os modelos mentais seriam a forma como os indivíduos percebem o mundo à
sua volta, compreensão bem próxima da forma como North define ideologia e da noção
de hábito mental de Veblen. A essa convergência de idéias podemos unir a sugestão de
uma maior atenção ao processo de tomada de decisão, ou deliberação, implicada no
conceito de racionalidade limitada de Simon.
O foco da nossa atenção, portanto, deve ser o aprendizado humano – no que é aprendido
e como este é compartilhado entre os membros da sociedade e no processo incremental
através do qual as crenças e preferências mudam, e no modo pelo qual elas moldam a
performance das economias ao longo do tempo. (North, 2005, p.viii)34

Deste modo, apesar de buscar se destacar da VEI, os autores da NEI possuem
algo em comum com esse antigo, ou velho, institucionalismo americano, a saber, a
tentativa de construção de uma alternativa à explicação econômica corrente, o que
acaba, em ambos os casos, por abrir espaço para discutir categorias e conceitos não
abordados explicitamente, ou mesmo desconsiderados, pelo mainstream econômico. O
próprio Hodgson (2006; 2009) é um autor que vem buscando um diálogo com o novo
institucionalismo, apesar de suas raízes no pensamento vebleniano, apontando a
interdisciplinaridade da economia institucional como uma semelhança entre a VEI e a
NEI.
Dentre essas categorias e conceitos podemos destacar como mais significativo o
elemento institucional. Como veremos no capítulo seguinte, as instituições podem ser
compreendidas como regras do jogo, como organizações, no sentido mais corrente do
termo – como instituições bancárias, instituições religiosas, instituições políticas, etc. –,
ou ainda como modelos mentais, que seriam a apreensão cognitiva dessas regras do
jogo. Nosso objetivo será construir uma abordagem institucionalista que leve em
consideração as regras formais e informais (existentes, ao menos temporariamente, fora

34

“The focus of our attention, therefore, must be on human learning – on what is learned and how it is
shared among the members of a society and on the incremental process by which the beliefs and
preferences change, and on the way in which they shape the performance of economies through time.”
(North, 2005, p.viii)
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da mente dos indivíduos), os modelos mentais (que são essas regras do jogo dentro da
mente dos indivíduos) e as organizações (que congregam grupos de indivíduos que
compartilham as mesmas regras estabelecidas pelo grupo). Essa abordagem destaca os
pontos de convergência entre a VEI e a NEI, em lugar de suas diferenças, no intuito de
aproveitar conceitos de ambas vertentes do institucionalismo.
Uma vez traçado, ainda que brevemente, um histórico da velha economia
institucional e da nova economia institucional, podemos em seguida observar alguns
sentidos nos quais o termo instituição é empregado, que denominei como dimensões
institucionais.

1.2. Dimensões Institucionais

Douglass North fornecera uma definição de certa forma consensual de
instituições como regras formais e informais de comportamento, contudo, não é tarefa
trivial compreender o que é uma instituição. Conforme apontara Commons em um dos
artigos seminais da literatura institucionalista: “Algumas vezes uma instituição parece
significar um arcabouço de leis e direitos naturais nos quais os indivíduos agem como
prisioneiros. Algumas vezes parece significar o comportamento dos prisioneiros
mesmos.” (Commons, 1931, s.p.)35 A temática institucional pode se ramificar por outros
programas de pesquisa, como a nova sociologia econômica36, a literatura sobre capital
social37, a psicologia cognitiva, a qual tem tido em North (2005a) um dos seus portavozes no âmbito da economia institucional, dentre outras.

35

“Sometimes an institution seems to mean a framework of laws or natural rights within which
individuals act like inmates. Sometimes it seems to mean the behavior of the inmates themselves.”
(Commons, 1931, s.p.)
36
Os conceitos centrais da Nova Sociologia Econômica, conforme sugerido por Mark Granovetter, são os
de laços sociais e de redes de relacionamento. Os laços fracos relações esporádicas entre conchecidos,
enquanto os laços fortes seriam decorrentes de relações mais íntimas, entre amigos próximos e familiares.
As redes de relacionamento seriam resultado do conjunto desses laços estabelecidos entre os indivíduos.
Ver Smelser; Swedberg (1994), Raund-Mattedi (2005a), Raud-Mattedi (2005b), Swedberg; Granovetter
(1992), Steiner (2006), Granovetter (1973; 1983; 1985; 1992; 1994; 2005), Fligstein (1996).
37
O conceito de capital social teria sido elaborado por autores como Putnam (2007), Coleman (1988) e
Bourdieu (1986)37. Esses autores entendem e aplicam o conceito de capital social de forma distinta.
Porquanto não nos interessa entrar em detalhes acerca das definições de capital social, adotemos a
definição oferecida pelo Banco Mundial: “Capital Social se refere às instituições, relacionamentos e
normas que formam a qualidade e quantidade das interações sociais de uma sociedade. Um indício
crescente mostra que a coesão social é crucial para que as sociedades prosperem economicamente e para
que seu desenvolvimento seja sustentável. Capital social não é a soma das instituições que sustentam a
sociedade – é a cola que as mantém unidas”. (WORLD BANK, s.d.) Ver também Santos (2006) e Muls
(2008).
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A Economia Institucional atualmente abarca um conjunto de conceitos e teorias
que transcende os limites da Economia, buscando elementos teóricos em outras ciências
sociais, além de realizar analogias com a física e com a biologia 38. Em termos
lakatosianos poderíamos falar num alargamento do cinturão protetor da ciência
econômica, ou a ampliação das temáticas consideradas pela Economia39. Nesse sentido,
essa interdisciplinaridade implícita na Economia Institucional não cria uma nova
ciência, mas se desenvolve nos limites da própria ciência econômica, ampliando seu
conjunto de teorias e explicações acerca do mundo econômico.
Nesse item veremos as diversas formas de se compreender o que é uma
instituição, o que denomino como dimensões institucionais, que são sentidos diferentes
dados ao mesmo termo (instituição). Com isso sugerimos que as definições de
instituição não são excludentes, podendo ser entendidas como complementares.
Procedendo desse modo, intencionamos construir uma compreensão de instituição a ser
utilizada na parte analítica dessa Tese, na qual tratamos da atividade vitivinícola no
Vale do São Francisco.
Em lugar de destacar as diferenças entre a VEI e NEI, sugiro outra forma de
abordar as distintas abordagens no âmbito do pensamento institucionalista, o que remete
às três dimensões das instituições, ou dos três sentidos nos quais o termo instituição é
empregado: (i) instituições como regras do jogo; (ii) instituições como modelos
mentais; (iii) instituições como organizações. A distinção fundamental entre regras do
jogo e modelos mentais é feita com referência ao fato dessas regras estarem ou não na
mente do indivíduo. Isso passa pelo debate acerca da relação entre estruturas sociais e
ação individual. Hodgson (2007, p.96) faz uma distinção entre estruturas sociais (e.g.
estrutura demográfica), instituições (e.g. linguagem) e organizações (e.g. firmas), em
que as instituições seriam regras sociais enraizadas que estruturam as interações sociais,

38

Ver Hodgson (2004). Ostrom (2007) afirma que a relação entre Economia e Sociologia seria antes do
tipo potlatch que de imperialismo. O potlatch, um conceito da Antropologia, descreve uma situação na
qual um indivíduo faz uma grande doação, ou uma grande oferenda, para outras pessoas, tornando-as em
certa medida comprometidas com alguma forma de retribuição. Ver Mauss, (1974) e Lanna (2000).
Imperialismo econômico foi um termo utilizado por Gary Becker para caracterizar o uso do instrumental
econômico para a análise de questões que se colocam para outras ciências sociais, fora da Economia. Ver:
http://www.acton.org/publications/randl/rl_interview_76.php
39
Segundo Lakatos, a ciência possui um objeto definido pelo seu núcleo rígido, ou heurística negativa,
em torno do qual gravita um conjunto de conceitos e teorias referentes a esse objeto, a heurística positiva.
Ao cientista é facultado o alargamento do conjunto de problemas estudados por um domínio científico,
mas interdita, contudo, a reconstrução do núcleo rígido, definidor da ciência em questão (Cavalcante,
2005; 2007).
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envolvendo regras, enquanto as estruturas sociais não necessariamente envolveriam
regras.
O autor reconhece ainda essa dupla existência das instituições, que seriam “tanto
estruturas objetivas „lá fora‟, quanto molas subjetivas da ação humana „na mente
humana‟”. (Hodgson, 2007, p.108)40 Importante notar, contudo, que essa separação
entre regras existentes dentro e fora da mente dos indivíduos existe apenas
teoricamente, uma vez que as instituições somente existem em virtude da ação
individual ao mesmo tempo em que os indivíduos somente podem agir num ambiente
estruturado por instituições.
Deste modo, a realidade social pode ser entendida como um “domínio de
fenômenos cuja existência depende, pelo menos em parte, de nós” (Lawson, 2003,
p.35)41. Estruturas sociais, ao contrário de estruturas naturais, não existem na ausência
de sujeitos, de indivíduos cuja ação é intencionalmente orientada. O processo de tomada
de decisões e a ação humana dependem de estruturas sociais relativamente duradouras,
ou seja, de regras do jogo preexistentes. Por conseguinte, a ação individual não pode
ocorrer num vácuo institucional, pois a vida social é condicionada por regras, que
“podem ser conceituadas como procedimentos de ação generalizados, procedimentos
que, sob transformações adequadas ao menos, podem ser expressas como injunções da
forma: „se x faça y sob condições z‟” (Lawson, 2003, p.36)42. Da mesma maneira, as
regras do jogo não existem sem agentes que as reproduzam.
Para os objetivos desse trabalho será necessário apenas distinguir as regras que
estão ao menos temporariamente fora da mente dos indivíduos – as regras do jogo – das
regras que estão dentro da mente dos indivíduos – que são suas concepções acerca do
mundo no qual vivem. Ademais, traçaremos uma demarcação entre as regras do jogo e
as organizações, em que as primeiras estruturam e delimitam caminhos de ação,
enquanto as organizações atuam como agentes nos limites dessas regras.

40

“Accordingly, institutions are simultaneously both objective structures „out there‟, and subjective
springs of human agency „in the human head‟.” (Hodgson, 2007, p.108)
41
“By social reality, I understand that domain of phenomena whose existence depends, at least in part, on
us” (Lawson, 2003, p.35).
42
“Social rules can be conceptualised as generalised procedures of action, procedures that, under suitable
transformations at least, can be expressed as injunctions of the form: „if x do y under conditions z‟”
(Lawson, 2003, p.36).

30

1.2.1. Instituições como regras do jogo

A compreensão mais usual de instituição a define como regras de
comportamento, ou regras do jogo numa sociedade. O destaque para a dimensão das
regras jogo é importante para a compreensão da evolução institucional ocorrida no
Submédio São Francisco, uma vez que esta envolveu o estabelecimento de leis e a
instalação de organizações governamentais específicas para a região. Ademais, mesmo
as organizações são regidas por regras formais, estabelecidas em seus estatutos, bem
como por regras informais. A mudança institucional passa em grande medida pela
flexibilidade das regras existentes, no caso do Submédio São Francisco foi necessário
modificar não apenas as regras do jogo locais como a própria orientação das
organizações governamentais instaladas na região.
North (1990, p.4) afirma que as instituições seriam perfeitamente análogas às
regras do jogo de um esporte competitivo. Deste modo, assim como numa competição
esportiva, no mundo social existiriam regras formais e informais de conduta que
permitiriam os intercâmbios entre os agentes econômicos, estruturando o jogo social 43.
Essas regras do jogo definem quais os tipos de ação individual e os tipos e formatos de
organizações nos quais se vale a pena investir. Como veremos no capítulo 3, o quadro
de invisibilidade dos problemas do sertão nordestino que persistiu até o início do século
XX acabou por ensejar o surgimento de organizações baseadas em grande parte em
regras informais, como foi o caso do cangaço, que unia elementos religiosos a uma
concepção particular de justiça pelas próprias mãos. As próprias organizações
governamentais que visavam combater ou ao menos minimizar os efeitos das secas
acabaram por serem capturadas pelos interesses locais, distribuindo mal e desviando
recursos a serem empregados no socorro das populações afetadas pelas secas. Com a
reorientação das políticas organizacionais, principalmente a partir do Relatório do
GTDN, que se iniciou um processo mais efetivo de mudança institucional, consolidado
com os investimentos no âmbito da fruticultura irrigada a partir da década de 1980.

43

Hodgson (2006) assinala uma imprecisão quanto aos termos utilizados por North em sua definição de
instituição. Por exemplo, na definição fornecida em North (1993c), as instituições são compostas de
restrições formais e restrições informais, enquanto na definição em North (1991, 1993a, 2005b),
instituições são definidas como regras formais e restrições informais. Ademais, em North (1997a, 2005a)
se faz referência a regras formais e normas informais. Em North (2005a), o autor menciona ainda
instituições formais e instituições informais. Não faz parte do objetivo do presente trabalho a análise da
terminologia de North, portanto, utilizo a terminologia regras formais e regras informais ao longo deste
trabalho.
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North (1990, p.4-5) traça um paralelo entre as escolhas individuais realizadas em
determinado ambiente institucional com a teoria da escolha racional, na qual os
indivíduos seriam dotados de preferências e usariam racionalmente as informações que
possuem para realizar suas escolhas dadas as restrições institucionais existentes. Nesse
ponto, North enfatiza o papel restritivo das instituições, ou o papel das regras de
fornecer os campos de ação possíveis ao indivíduo e que acabam por moldar a
concepção do que é e do que não é possível realizar, dadas as instituições existentes.
Isso não implica a impossibilidade da mudança, mas indica que existem instituições,
fora da mente dos indivíduos, que são tidas como temporariamente dadas.

Instituições são as regras do jogo numa sociedade, ou mais formalmente, são as
restrições humanamente criadas que moldam a interação humana. Em conseqüência elas
estruturam os incentivos na troca humana, seja política, social, ou econômica. A
mudança institucional molda a maneira como as sociedades evoluem ao longo do tempo
e, portanto, é a chave para a compreensão da mudança histórica (North, 1990, p.3)44.

Buscando unir elementos do pensamento de Veblen e de North, Hodgson (2001)
define instituições como regras, restrições, práticas e idéias que podem moldar as
preferências individuais. Em seu artigo What are Institutions?, o autor se aproxima de
North (1990) ao definir instituição como um sistema de regras sociais duráveis que
estruturam as interações sociais.

Instituições são os tipos de estruturas que mais importam no domínio social: elas
compõem o material da vida social. O crescente reconhecimento do papel das
instituições na vida social envolve o reconhecimento de que muito da interação e da
atividade humana está estruturado em termos de regras explícitas ou implícitas. Sem
forçar muito a literatura relevante, nós devemos definir instituições como sistemas de
regras sociais estabelecidas e prevalecentes que estruturam as interações sociais.
Linguagem, dinheiro, lei, sistema de pesos e medidas, maneiras à mesa, firmas (e outras
organizações) são, portanto, todas instituições (Hodgson, 2006, p.2)45.

44 “Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised
constraints that shape human interaction. In consequence they structure incetives in human exchange,
whether political, social, or economic. Institutional change shapes the way societies evolve through time
and hence is the key to understanding historical change” (North, 1990, p.3).
45
“Institutions are the kinds of structures that matter most in the social realm: they make up the stuff of
social life. The increasing acknowledgement of the role of institutions in social life involves the
recognition that much of human interaction and activity is structured in terms of overt or implicit rules.
Without doing much violence to the relevant literature, we may define institutions as systems of
established and prevalent social rules that structure social interactions. Language, money, law, systems of
weights and measures, table manners, and firms (and other organizations) are thus all institutions.”
(Hodgson, 2006, p.2)
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As instituições, nessa perspectiva, forneceriam as regras que permitiriam aos
indivíduos agirem e interagirem em sociedade. Voltando à compreensão de North
(1990), as instituições seriam responsáveis pelos contornos da interação humana na
medida em que forneceriam restrições à ação individual. Importante notar que North
compreende regras como restrições, podendo assim aplicar o instrumental da escolha
(racional) sob restrição à temática institucional. A partir daí é possível entender
instituição como um conjunto de regras formais e informais que “definem e limitam o
conjunto de escolhas dos indivíduos” (North, 1990, p.4). Vejamos em que consistem
essas regras formais e informais.
North (1990, p.36) considera mais fácil descrever as regras formais que as regras
informais, uma vez que as regras informais contêm o fator cultural que compõe as
sociedades. Deste modo, as regras informais poderiam ser entendidas como os códigos
de conduta, normas de comportamento e convenções constituintes das estruturas que
regem as interações diárias dos indivíduos em família, no trabalho ou em grupos de
amigos (North, 1990, p.36). As regras informais seriam o meio através dos quais os
laços fracos e os laços fortes, conforme definidos por Granovetter (1973, 1983),
poderiam ser estabelecidos. Um conjunto de regras, ainda que informais, habilitariam o
estabelecimento das interações individuais, que podem ser com pessoas próximas (laços
fortes) ou com conhecidos mais distantes (laços fracos).
A origem das regras informais seria as informações socialmente transmitidas,
sendo “parte da herança que chamamos de cultura” (North, 1990, p.37). Para não
entrarmos numa discussão que se estende há décadas e enche extensas prateleiras de
livros, principalmente no âmbito da Antropologia46, adotamos aqui o conceito de cultura
sugerido por North a partir do livro Culture and the Evolutionary Process de Boyd e
Richerson (1985).
Cultura pode ser definida como a “transmissão de uma geração para a próxima, através
do ensinamento e da imitação, de conhecimento, valores, e outros fatores que
influenciam o comportamento” (Boyd e Richerson, 1985, p.2). A cultura fornece uma
armação conceitual baseada na linguagem para a codificação e interpretação de
informações que os sentidos apresentam ao cérebro. (North, 1990, p.37)47

46

Ver Laraia (2004).
“Culture can be defined as the “transmission from one generation to the next, via teaching and
imitation, of knowledge, values, and other factors that influence behavior” (Boyd and Richerson, 1985,
p.2). Culture provides a language-based conceptual framework for encoding and interpreting the
information that the senses are presenting to the brain.” (North, 1990, p.37)
47
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Deste modo, as regras informais carregam um conteúdo elaborado socialmente
ao longo do tempo, que remete a valores e modos de ser de um determinado grupo ou
sociedade. A forma de cumprimentar conhecidos na rua é um exemplo de regra
informal, assim como a forma que os pais educam seus filhos, se preferem deixá-los em
casa a maior parte do tempo ou ocupá-los em atividades com outras crianças durante o
período em que não estão na escola é uma norma de comportamento social, uma regra
informal, que depende do fator cultural enraizado nas famílias, nos grupos e nas
sociedades.
North destaca ainda o importante papel coordenador das instituições. Segundo o
autor, as regras informais emergiriam para coordenar as repetidas interações humanas,
possuindo três características: (i) são extensões, elaborações e modificações das regras
formais; (ii) são socialmente ratificadas pelas normas de comportamento; (iii) são
padrões de conduta internamente reforçados (North, 1990, p.40).
De acordo com North (1990, p.46), a diferença entre regras formais e informais
é uma questão de grau, que coloca de um lado os tabus, costumes e tradições (regras
informais) e de outro as constituições escritas (regras formais). Importante notar que
embora North afirme que as regras informais sejam extensões e modificações das regras
formais, ao menos no caso das Constituições, a primazia de uma modalidade de regra
sobre a outra depende da história de cada país. Assim como o conceito de cultura, a
definição de Constituição envolve diversos critérios classificatórios que não nos cabe
aqui discutir. Contudo, podemos entender uma Constituição como um documento que
traz “em si os elementos integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado, quais
sejam: soberania, finalidade, povo e território” (Lenza, 2008, p.21).
Como forma de ilustrar esse ponto, tomaremos a Constituição inglesa e a
brasileira como exemplo. A Constituição inglesa é dita histórica, tendo sido constituída
através “de um lento e contínuo processo de formação, ao longo do tempo, reunindo a
história e as tradições de um povo” (Lenza, 2008, p.26); sendo considerada não escrita
ou consuetudinária quanto à sua forma, pois “não traz regras em um único texto solene
e codificado. É formada por textos esparsos, reconhecidos pela sociedade como
fundamentais, e baseia-se nos usos, costumes, jurisprudência, convenções” (Lenza,
2008, p.24). Isso não quer dizer que a Constituição inglesa não possua textos escritos,
mas esses textos não são componentes de um documento único como ocorre com a
Constituição brasileira de 1988. Ao lado das Constituições portuguesa e espanhola, a
brasileira é, quanto a sua forma, escrita ou instrumental, sendo “formada por um
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conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo
as normas fundamentais de um Estado” (Lenza, 2008, p.24). Ademais, ao contrário da
inglesa, a Constituição brasileira de 1988 é dita dogmática, pois são “elaboradas de um
só jacto, reflexivamente, racionalmente, por uma Assembléia Constituinte” (Lenza,
2008, p.26).
Enquanto a Constituição inglesa seria resultado de um processo histórico que
levaria em consideração os costumes, as tradições e a cultura de um povo (regras
informais) em sua elaboração, bem como das leis que dela emanam (regras formais), a
Constituição brasileira de 1988 emergiu dos preceitos elaborados por um conjunto de
representantes do povo – Assembléia Constituinte –, que embora representassem os
interesses desse povo, não refletiam diretamente a evolução histórica de sua cultura e de
suas tradições no mesmo sentido do caso inglês. Por conseguinte, no caso brasileiro é
possível dizer que as regras formais em alguma medida serviram de fundamento para a
evolução de algumas regras informais, o que deve ser ponderado no caso inglês, já que
as regras formais representaram a cristalização da evolução histórica das regras
informais. Naturalmente, uma vez estabelecida a Lei ou Constituição, a regra formal
pode passar a servir de base para a evolução das regras informais48.
Uma vez traçada a diferença e a relação entre as regras formais e informais,
podemos nos debruçar mais especificamente sobre o conceito de regra formal. Vejamos
a definição de North de regra formal:

Regras formais incluem regras políticas (e jurídicas), regras econômicas, e contratos. A
hierarquia dessas regras, de Constituições, a estatutos e leis comuns, a estatutos sociais
específicos, e finalmente a contratos individuais definem as restrições, de regras gerais a
especificações particulares. E tipicamente as Constituições são concebidas para serem
mais custosas de se alterar que as leis, assim como as leis são mais custosas de se alterar
que os contratos individuais. (North, 1990, p.47)49

Assim sendo, podemos concluir que as regras formais são simplesmente as
Constituições, as leis, os contratos e demais dispositivos legais postos e regulados pelo

48

Na ocasião da discussão de uma teoria do Estado, a ser realizada no capítulo 2, voltaremos a esse tema,
especialmente importante se considerarmos as modernas teorias sobre capital social e redes de
relacionamento, que consideram fatores que influenciam os níveis de desenvolvimento que transcendem a
simples implementação e aplicação de políticas governamentais.
49
“Formal rules include political (and judicial) rules, economic rules, and contracts. The hierarchy of
such rules, from constitutions, to statute and common laws, to specific bylaws, and finally to individual
contracts defines constraints, from general rules to particular specifications. And typically constitutions
are designed to be more costly to alter than statute laws, just as statute law is more costly to alter than
individual contracts.” (North, 1990, p.47)
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Estado. As regras formais representam a codificação de determinados procedimentos
que moldam e regulam a estrutura social no âmbito político e econômico, fornecendo os
parâmetros para a tomada de decisões e para a ação dos indivíduos. Esse é precisamente
o papel das leis e dos demais dispositivos legais, a saber, informar aos agentes sobre o
que eles podem e o que não podem fazer, prevendo ainda as sanções e penalidades
aplicáveis no caso do descumprimento da lei. Sinteticamente, podemos definir as regras
formais como o conjunto de dispositivos legais que regulam o comportamento dos
agentes, sendo estabelecidas e reguladas pelo Estado. Essas regras podem ainda se
aplicar a diferentes campos do domínio social.
As regras políticas definem amplamente a estrutura hierárquica do governo, sua
estrutura básica de decisão, e as características explícitas da agenda de controle. As
regras econômicas definem os direitos de propriedade, que são o conjunto de direitos
sobre o uso e os rendimentos derivados da propriedade e da capacidade de alienar um
ativo ou um recurso. Os contratos contêm as disposições específicas a um particular
acordo de troca. (North, 1990, p.47)50

Dois grandes campos do domínio social são o político e o econômico. Deste
modo, existirão leis específicas a cada um desses domínios, o que não implica que
muitas dessas leis não possam dispor sobre assuntos econômicos e políticos
concomitantemente, podendo ainda regular atividades que se colocam para além do
político e do econômico.
Conforme visto anteriormente, as Constituições representam a lei máxima que
rege todas as demais leis, sendo ainda responsável por dispor sobre a organização
política do Estado, estabelecendo, no caso brasileiro, a sua divisão nos poderes
executivo, legislativo e judiciário. Contudo, as Constituições não dispõem apenas sobre
aspectos políticos, mas também tratam de assuntos econômicos. Muitos dos
investimentos realizados no Vale do São Francisco encontram-se motivados e
justificados por uma previsão constitucional que estabelece como um dos objetivos do
governo a redução das desigualdades regionais51.

50

“Political rules broadly define the hierarchical structure of the polity, its basic decision structure, and
the explicit characteristics of agenda control. Economic rules define property rights, that is the bundle of
rights over the use and the income to be derived from property and the ability to alienate an asset or a
resource. Contracts contain the provisions specific to a particular agreement in exchange.” (North, 1990,
p.47)
51
A Constituição de 1988 prevê como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, em seu artigo
3º, inciso III, “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”
(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
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Na passagem acima citada, North (1990) destaca que os direitos de propriedade
são definidos por regras econômicas. Embora possa haver detalhamentos no âmbito das
atividades econômicas, de modo que estas podem ser reguladas por diversos
dispositivos legais, a definição dos direitos de propriedade é a regra mais fundamental
no âmbito econômico, pois é a partir daí que se define a propriedade dos ativos e as
regras aceitas para sua aquisição e alienação. Como exemplo, podemos citar a Lei nº
9.279 de 14 de Maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Nessa lei estão contidos os procedimentos necessários para o reconhecimento
das indicações geográficas, importantes, principalmente no caso de produtos como os
vinhos, para a certificação de origem e qualidade, agregando maior valor ao produto
final.
Os contratos são instrumentos particulares ou públicos que contém um acordo
formal entre partes. Esses contratos contêm um conjunto de regras que definem o que
pode e o que não pode ser feito pelas partes envolvidas no contrato. Por ser um
instrumento legal, estão previstas sanções aplicáveis ao agente que descumprir o
contrato ou alguma de suas cláusulas. Nesse sentido, um acordo formal estabelecido por
meio de um contrato garante maior estabilidade às transações econômicas, pois as
penalidades aplicáveis desencorajam em certa medida o comportamento autointeressado e o descumprimento das cláusulas do contrato. Williamson (1993) assinala
ainda que os contratos poderiam inibir o comportamento oportunista dos agentes
envolvidos numa transação.

A crescente complexidade das sociedades deve naturalmente aumentar a taxa de retorno
da formalização das restrições (que se torna possível com o desenvolvimento da
escrita), e a mudança tecnológica tendeu a reduzir os custos de monitoramento e a
encorajar pesos e medidas precisos e padronizados. A criação de sistemas legais formais
para lidar com disputas mais complexas implica regras formais; hierarquias que
evoluem com organizações mais complexas implicam estruturas formais para
especificar relacionamentos entre agente e principal. (North, 1990, p.46)52

Deste modo, não apenas os contratos, mas todas as regras formais visam garantir
a estabilidade política e econômica do sistema social, uma vez que podem inibir

52

The increasing complexity of societies would naturally raise the rate of return to the formalization of
constraints (which became possible with the development of writing), and technological change tended to
lower measurement costs and encourage precise, standardized weights and measures. The creation of
formal legal systems to handle more complex disputes entails formal rules; hierarchies that evolve with
more complex organization entail formal structures to specify principal/ agent relationships. (North, 1990,
p.46)
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comportamentos indesejáveis e prejudiciais à sociedade através da aplicação de sanções
e penalidades pelo Estado. Essa idéia vai ao encontro do papel das instituições no
esquema conceitual de Commons (1931), que entende as instituições como mecanismos
capazes de evitar que os conflitos envolvidos nas transações sejam resolvidos com base
na força física. Como veremos em seguida de forma mais detalhada, o Estado é um tipo
de agente especial, pois a ele é dado o monopólio da força, do controle da moeda e do
estabelecimento das leis de um país.
A partir do que foi até aqui exposto, entendemos que as instituições fornecem
regras formais e informais que moldam e estruturam o comportamento humano,
fornecendo os parâmetros (restrições) para a tomada de decisões e para as ações dos
indivíduos. Searle (2005, p.27), numa definição compatível com a do pensamento
institucionalista, define instituição como um sistema de regras, procedimentos e
práticas, coletivamente aceito, que nos habilita a criar fatos institucionais. Um fato
institucional seria qualquer ação orientada por um conjunto de regras formais ou
informais. Ao sacar dinheiro em um Banco estamos criando um fato institucional
possível apenas porque existem instituições financeiras. Mais genericamente podemos
trocar esse dinheiro por produtos porque o Estado institui, por força de Lei, uma moeda
capaz de preservar seu valor ao longo do tempo e servir de meio de troca no mercado.
Ao conversarmos estamos criando um fato institucional, o que nos permite essa ação é a
instituição da linguagem. Importante notar que ao criar um fato institucional, no sentido
de Searle, estamos também perpetuando a instituição que serve de base para esse fato
institucional.
Essa compreensão de Searle (2005) suscita uma pergunta, a saber, como os
indivíduos processam as regras institucionais, tomam decisões e as convertem em ação?
A resposta a essa questão traz um papel adicional para as instituições além do papel de
restringir a ação dos agentes econômicos, nos forçando a observar também seu papel
constituinte e habilitador da ação desses agentes. Esse será o assunto do próximo item.

1.2.2. Instituições como modelos mentais

Antes de se apresentarem como restrições, as instituições devem ser capturadas
cognitivamente pelos indivíduos, ou seja, devem ser percebidas como uma restrição. A
tomada de decisão individual passa pela reconstrução da realidade institucional sob a
forma de modelos dessa realidade, de modelos mentais. Nesse sentido, as instituições
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existem tanto fora da mente dos indivíduos, momento no qual se apresentam como
regras preexistentes, quanto dentro da cabeça dos indivíduos, momento no qual se
apresentam sob a forma de uma realidade cognitivamente apreendida.

(...) a informação não apenas é percebida através de uma armação cognitiva que é
afetada pela cultura e pelas instituições, mas as instituições mesmas desempenham um
importante papel como informações orientadoras que são fundamentais para a ação em
ambientes econômicos complexos que são apenas parcialmente conhecidos e
compreendidos. (Hodgson, 1988, p.118)53

A apreensão da realidade é mais um daqueles assuntos que enchem estantes
inteiras com discussões que remontam aos primeiros filósofos e possuem seu lugar na
ciência e na filosofia, contudo, não faz parte do nosso objetivo reeditar uma discussão
em nível tão filosófico. Destarte, sugiro uma definição operacional, inspirada em North
(2005a), de realidade apreendida como simplesmente a forma como os indivíduos
entendem o mundo à sua volta. A forma como os indivíduos entendem o mundo
depende dos estímulos e conhecimentos adquiridos acerca desse mundo, de modo que a
formação cultural, familiar, social, econômica, religiosa, determinará, em parte, a forma
como os indivíduos apreenderão cognitivamente a realidade. Se entendermos que um
indivíduo encerra uma complexa combinação de diferentes culturas, modelos familiares,
sistemas econômicos, religiosos veremos que uma mesma realidade pode ser apreendida
e compreendida de forma diversa por indivíduos diferentes. Isso não faz das pessoas
habitantes de mundos diferentes, mas gera conflitos, uma vez que pessoas diferentes,
com modelos mentais distintos, habitam o mesmo e único mundo.
A primeira definição de instituição já conferia um papel cognitivo para esse
componente da vida social. Veblen (1961 [1898]) definira instituições como hábitos
mentais ou como modos de fazer as coisas. North (1990) estabelecera um papel para as
concepções dos indivíduos acerca do sistema econômico através de seu conceito de
ideologia, entendida, conforme visto anteriormente, como as teorias que os agentes
constroem para entender o mundo à sua volta. Em um dos seus livros mais recentes –
Understanding the Process of Economic Change –, North (2005a) se aproxima da idéia
vebleniana ao trazer alguns insights da ciência cognitiva passando a fazer referencia aos
modelos mentais. Contudo, enquanto Veblen se baseara numa psicologia dos instintos,
53

“(...) not only in information perceived through a cognitive framework that is affected by culture and
institutions, but institutions themselves play an important role as informational guidelines which are
essential for action in a complex economic environment which is only partially known and understood.”
(Hodgson, 1988, p.118)
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North vê nos desenvolvimentos da ciência cognitiva elementos para uma compreensão
mais ampla dos aspectos relativos à ação e às escolhas individuais.

Essas questões incluem como os indivíduos respondem à incerteza e particularmente à
incerteza que emerge do ambiente humano cambiante, a natureza do aprendizado
humano, a relação entre o aprendizado humano e os sistemas de crenças, e as
implicações da consciência e da intencionalidade humana para a estrutura que os
homens impõem ao seu ambiente. (North, 2005a, p.5-6)54

Ao caminhar nessa direção, North se aproxima cada vez mais do pensamento
vebleniano (Dequech, 2002), em que a conciliação entre o velho e o novo
institucionalismo desses autores é buscada por Hodgson (2006). Sigo na mesma linha de
Hodgson no que concerne à tentativa de união conceitual desses dois ramos do
institucionalismo. Naturalmente, existem diferenças entre a VEI e a NEI55, mas para os
propósitos desse trabalho é mais interessante adotar um caminho construtivo, cujo
objetivo é unir elementos teóricos enraizados na tradição institucionalista como um
todo. Com isso, o instrumental teórico assim construído nos permitirá observar mais
aspectos da evolução institucional ocorrida no Submédio São Francisco, bem como na
atividade vitivinícola lá instalada.
Hodgson (2001; 2007) se aproxima da idéia de hábito mental vebleniana ao
sugerir um “modelo reconstitutivo de cima para baixo”, no qual os indivíduos seriam
moldados pelas instituições, mas também poderiam modificar as instituições vindouras
através das suas ações56. Contudo, também se aproxima do conceito de North de
instituições como regras do jogo ao defini-las como “regras sociais estabelecidas e
prevalecentes que estruturam as interações sociais” (Hodgson, 2006, p.2). Segundo
Hodgson (2006), a origem das dificuldades de compreensão do pensamento de North
emergiria de uma imprecisão conceitual do autor ao utilizar os termos restrição, norma
e regra sem distinção ao longo de suas diversas definições de instituição 57. Nesse
54

“Issues include how humans respond to uncertainty and particularly to uncertainty arising from the
changing human landscape, the nature of human learning, the relationship between human learning and
belief system, and the implications of consciousness and human intentionality for the structure that
humans impose on their environment.” (North, 2005a, p.5-6)
55
Ver Hodgson (1994), Rutherford (1994), Backhouse (1985) e Cavalcante (2005).
56
Ver também Hodgson (1993).
57
Por exemplo, na definição fornecida em North (1993c), as instituições são compostas de restrições
formais e restrições informais, enquanto na definição em North (1991, 1993a, 2005b), instituições são
definidas como regras formais e restrições informais. Ademais, em North (1997a, 2005a) se faz
referência a regras formais e normas informais. Em North (2005a), o autor menciona ainda instituições
formais e instituições informais. Não faz parte do objetivo do presente trabalho a análise da terminologia
de North, portanto, utilizo a terminologia regra formal e regra informal ao longo deste trabalho.
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sentido, definir instituição como regras do jogo não quer dizer que esta funcionaria
apenas como restrição, uma vez que a dimensão cognitiva das instituições demandaria
um entendimento mais amplo de seus papéis.
Outro autor que trava um diálogo, muitas vezes crítico, com o institucionalismo
de North é Ha-Joon Chang, propondo a compreensão das instituições como mecanismos
capazes de restringir, constituir e possibilitar a ação humana (Chang; Evans, 2005, p.5).
Chang (2002) entende ainda o sistema econômico como composto de três elementos
principais: mercado, Estado e instituições.

O sistema capitalista é composto de uma cadeia de instituições, incluindo os mercados
como instituições de troca, as firmas como instituições de produção, e o Estado como o
criador e regulador das instituições que governam suas conexões (enquanto instituição
política), assim como outras instituições informais como as convenções sociais. (Chang,
2002, p.546)58

Segundo Chang (2002), o sistema econômico não deve ser entendido como um
mero agrupamento de instituições que os indivíduos poderiam construir e descartar de
acordo com seus objetivos de maximização. Uma instituição é um complexo de regras
formais

e

informais

mantidas

e/ou

transformadas

por

agentes

que

agem

intencionalmente, em que as instituições políticas, o mercado e o Estado se interrelacionam, moldando o sistema econômico capitalista. As instituições devem ser
entendidas, portanto, como “mecanismos que possibilitam o alcance de finalidades que
requerem coordenação supra-individual e, ainda mais importante, que são constitutivas
dos interesses e visões de mundo dos atores econômicos” (Chang & Evans, 2005, p.2)59.
O papel constitutivo das instituições diz respeito à sua função de fornecer as
estruturas mentais para o processo de tomada de decisão dos indivíduos, ou seja, a
armação institucional fornece os parâmetros através dos quais é possível montar
mentalmente um panorama da situação em questão e a partir daí tomar uma decisão e
executar a ação cabível. As instituições são ditas habilitadoras da ação humana por
permitirem que os indivíduos tenham acesso a códigos e regras que os habilitam a agir
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“The capitalist system is made up of a range of institutions, including the markets as institutions of
exchange, the firms as institutions of production, and the state as the creator and regulator of the
institutions governing their relationships (while itself being a political institution), as well as other
informal institutions as social convention” (Chang, 2002, p.546).
59
“To construct such a vision we must get beyond the traditional view of „institutions as constraints‟,
focusing attention instead on institutions as devices which enable the achievement of goals requiring
supra-individual coordination and, even more important, which are constitutive of the interests and
worldviews of economic actors” (Chang & Evans, 2005, p.2).
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em sociedade. Nem tudo que se pretende fazer é permitido ou possível, pois as
instituições funcionam ainda como restrições ao comportamento humano. As restrições,
postas pelas regras formais e informais, são importantes para que o convívio social seja
possível, pois os indivíduos possuem interesses diversos e até uma compreensão
diferente do mundo à sua volta. As instituições emergiriam, em acordo com a
compreensão de Commons (1931), como um mecanismo capaz de reduzir e dirimir os
conflitos advindos da interação em larga escala de indivíduos com objetivos e interesses
diversos. Adicionamos que o sucesso das instituições em dirimir pacificamente os
conflitos inerentes às interações sociais depende de um mínimo acordo em torno das
regras do jogo existentes. Por conseguinte, as instituições possuem um importante papel
coordenador, podendo possibilitar, incentivar ou ainda obstar a cooperação entre os
agentes60.
O estabelecimento de um papel constitutivo da ação humana aproxima a idéia de
instituições de Chang dos modelos mentais de North (2005a) ao considerar a apreensão
cognitiva das regras do jogo pelos indivíduos. Enquanto as restrições tratam
basicamente das regras consideradas temporariamente dadas, fora da mente dos
indivíduos, a constituição da ação humana remete à formação de modelos mentais que
precedem tanto a tomada de decisões quanto a ação humana. Para agir num determinado
ambiente institucional os indivíduos devem tanto formar uma idéia de como o mundo é
ou de como ele deveria ser – modelos mentais –, o que os informará a respeito do que
pode e o que não pode ser feito – restrições institucionais –, bem como da margem de
manobra existente para uma possível modificação das regras do jogo. Esse é o papel
habilitador da ação, que ao mesmo tempo em que a restringe permite que esta altere a
armação institucional existente.
Mais uma vez estamos tratando da relação entre estrutura social e ação
individual assinalada por Hodgson (2007), ou das instituições que estão fora da mente
do indivíduo e aquelas que estão dentro da mente do indivíduo. Na prática são as
mesmas instituições, mas para nossos objetivos teóricos distinguimos entre esses dois
momentos. Essa distinção é necessária uma vez que desejamos observar as mudanças
institucionais ocorridas no Submédio São Francisco que permitiram o desenvolvimento
de atividades econômicas como a vitivinicultura na região. Essas mudanças envolveram
60

Furubotn & Richter (2005, p.6-10) vão mais além e afirmam que uma perspectiva próxima à teoria dos
jogos definiria as instituições como o equilíbrio de um jogo. Essa é uma aplicação mais específica da
abordagem institucionalista que não trataremos nesse trabalho, muito embora utilizemos termos como
regras do jogo, jogadores e jogo econômico.
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tanto a especificação de novas regras do jogo à qual as organizações e os indivíduos
tiveram que se adaptar, em que essa adaptação passa pela remodelagem de seus modelos
mentais.
Fundamental para a ocorrência dessas mudanças foi a ação conjunta de
organizações governamentais, do grupo político local, de organizações privadas
(empresas) e da população local que desejava permanecer na sua região. Essa ação
conjunta remete ao papel dos agentes envolvidos no desenvolvimento da região, em que
a sua disposição para o engajamento na mudança das regras do jogo passou pela
percepção dessa mudança como positiva. Isso não pode ser compreendido apenas com
referência às restrições impostas pelo ambiente institucional, mas também pelas
possibilidades implicadas no potencial econômico da região, cuja exploração dependeu,
no caso do Submédio São Francisco, de uma série de modificações institucionais e
organizacionais.
Destarte, inspirado pelo pensamento vebleniano, Hodgson (2001) sugere que as
instituições influenciariam o comportamento individual através da modificação nos
hábitos desses indivíduos, que também constituem um mecanismo de reforço das regras
implicadas nas instituições. Deste modo, torna-se importante mencionar o conceito de
hábito, que Hodgson resgata do pensamento de Veblen e da filosofia pragmatista.
Segundo o autor, os hábitos seriam formados a partir da repetição da ação ou do
pensamento. Nesse sentido, hábito não é sinônimo de comportamento, mas propensão a
um determinado comportamento condicionado a uma dada situação (Hodgson, 2001,
p.107). Ademais, “hábitos são mais que um meio de economizar no processo de tomada
de decisão para os indivíduos; estes são um meio através do qual as convenções sociais
e as instituições são formadas e preservadas” (Hodgson e Knudsen, 2004, p.36)61.

Uma vez que hábitos se estabelecem, tornam-se uma base potencial para novas
intenções e crenças. Como resultado, hábitos compartilhados são material constitutivo
de instituições, dotando-as de acentuada durabilidade, de poder e de autoridade
normativa (Hodgson, 2001, p.108).

Os hábitos seriam, nessa perspectiva, regras do jogo internalizadas pelos agentes
que geram padrões de comportamento que podem ser simplesmente reproduzidos
tacitamente ou podem sofrer um processo de reflexão por parte do indivíduo, o que
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“Accordingly, habits is more than a means of economizing on decision-making for individuals; it is a
means by which social conventions and institutions are formed and preserved” (Hodgson, 2004, p.36).

43

normalmente não ocorre no curso cotidiano da vida dos sujeitos. Os hábitos funcionam,
portanto, como mecanismos de reprodução institucional. Nesse sentido, o hábito seria
um tipo de modelo mental, uma vez que os modelos mentais não apenas reproduzem as
regras do jogo, mas também contém em si o potencial de transformá-las.
Os hábitos, no sentido que Hodgson (2001) confere ao termo, aproximam-se
bastante da função da ideologia no esquema conceitual de North (1990), que explicaria
situações nas quais os indivíduos não agem de forma oportunista, mesmo havendo
incentivos para tal e ausência de monitoramento que leve à punição desses atos. A
ideologia funcionaria como um hábito enraizado em preceitos morais que, em certa
medida, seriam independentes dos benefícios potencialmente alcançáveis a partir da
ação mais vantajosa dentro das regras do jogo existentes. Contudo, deve-se ter em conta
que a ideologia possui um conteúdo normativo, a saber, remete a um padrão de
comportamento que o indivíduo reproduz por considerá-lo correto. Também a ideologia
é um tipo de modelo mental, uma vez que os modelos mentais não necessariamente
estão fundamentados em preceitos normativos.
Um modelo mental com conteúdo normativo seria, por exemplo, a decisão de
consumo de um determinado produto porque este possui algum tipo de projeto social e
o consumidor julga essa atitude correta do ponto de vista social. Consumir vinho por
tradição familiar é uma decisão enraizada num modelo mental não normativo, no
sentido de que não depende de uma avaliação se esse consumo é bom ou ruim, mas
apenas do fato de que culturalmente se consome vinho naquela família. Esse seria mais
um caso de hábito que de ideologia. Não entraremos em detalhes acerca das diferenças
entre hábito, ideologia e modelos mentais, uma vez que geraria um detalhamento que
fugiria aos objetivos desse trabalho. Assim sendo, em geral, será usado o termo modelo
mental ao longo do texto. Caso seja necessário, os termos hábito e ideologia poderão ser
utilizados em situações específicas.
Exemplos de ações orientadas pela ideologia no sentido de North (1990) podem
ser observados na ação missionária de Padre Cícero no sertão nordestino que, banido da
Igreja, passou a militar politicamente em Juazeiro do Norte, bem como nos primeiros
cangaceiros que tiravam dos ricos para distribuir aos pobres em vez de acumularem para
si todos os benefícios da sua pilhagem. Outro exemplo é o dos sertanejos que davam
guarida aos cangaceiros, sob pena de serem duramente reprimidos pela polícia estadual,
mas mesmo assim o faziam por considerar a ação do cangaço mais positiva que a do
Estado. Nem sempre a ação orientada pela ideologia leva à punição, mas pode levar o
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indivíduo a deixar de tirar proveito de uma situação, do mesmo modo que nem sempre
essa ação leva a resultados positivos do ponto de vista social como um todo. Tudo
dependerá do ambiente institucional e no que os indivíduos acreditam ser a ação correta,
ou seja, os resultados sociais dependem em grande parte da forma como os indivíduos
percebem as regras do jogo.
Destarte, podemos entender que uma boa receita para o sucesso das políticas
governamentais é fazer da sociedade civil uma aliada de suas políticas, ou seja,
melhores resultados poderiam ser obtidos caso houvesse convergência entre as regras do
jogo postas pelo Estado e a percepção dos agentes dessas regras como o melhor
caminho a ser seguido. Naturalmente, isso tem a ver com vantagens individuais, que
podem passar pelo desejo do bem-estar da comunidade como um todo, mas também tem
a ver com o que os agentes acreditam ser o melhor arranjo institucional. Não foi
possível impor um Estado laico aos militantes de Canudos sem o uso da violência. Esse
foi um caso em que os modelos mentais dos indivíduos não se compatibilizaram com as
novas regras formais postas pelo Estado, o que, sem outra saída pacífica, culminou da
aniquilação sangrenta da comunidade organizada em torno de Antônio Conselheiro.
Nesse ponto retornamos a Commons, que afirmara que as transações
encerrariam conflitos, resolvidos com base na força física no caso de não haver
instituições capazes de orientar o comportamento dos indivíduos. Podemos ainda
retornar a Veblen, para o qual os diferentes modelos mentais consistiriam na origem dos
conflitos entre as classes. Deste modo, não basta que existam instituições, se os
indivíduos não estiverem de acordo em relação às regras, formais ou informais, a
violência passa a ser a regra do jogo dominante. Podemos acrescentar à proposição de
Commons que a solução pacífica dos conflitos implicados nas interações sociais, ou
transações, passam pela existência de um ambiente institucional considerado
minimamente legítimo pelos indivíduos envolvidos. Não se trata, portanto, da existência
de instituições ou de boas instituições, uma vez que é o acordo entre os indivíduos em
torno das regras do jogo, das organizações, bem como da compatibilidade entre seus
modelos mentais que determinará o grau em que as sociedades se apoiarão na regra da
violência como a melhor forma de resolução de conflitos.
Buscando uma ligação entre as regras do jogo e os modelos mentais, Hodgson
(2001; 2007) sugere que uma questão a ser estudada pela economia institucional seria a
explicação dos mecanismos responsáveis pela já referida “reconstituição causal de cima
para baixo”, ou seja, como as instituições moldam os hábitos dos indivíduos, neles
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incutindo certos comportamentos potenciais. Ademais, deve-se considerar o processo de
reconstituição dos hábitos individuais, o que aponta para a idéia de um processo de
causação que segue não apenas dos indivíduos para as instituições, mas também pode
tomar o caminho inverso, das instituições para os indivíduos. Nesse mesmo sentido,
North (2005a) aponta como fundamental a consideração do processo de aprendizagem
dos indivíduos para a compreensão do nível de desenvolvimento das economias.
Todavia, é preciso considerar não apenas quais novas tecnologias são disponibilizadas
para os indivíduos, mas principalmente a forma como esses indivíduos assimilam e
usam essas novas tecnologias. Lastres et. alli. (2006), chama a atenção para a
necessidade de se observar os processos de criação, uso e difusão do conhecimento,
uma vez que “é necessário muito conhecimento para poder interpretar a informação;
selecionar, comprar (ou copiar), transformar e internalizar a tecnologia importada”
(Lastres et. alli., 2006, p.21). Nesse sentido, não basta uma técnica estar disponível, para
que esta tenha um uso produtivo, os agentes envolvidos devem saber como utilizá-la.
Tudo isso nos remete, mais uma vez, ao papel cognitivo das instituições, ou seja, como
o conjunto de regras é assimilado pelos agentes econômicos.
No caso da vitivinicultura do Submédio São Francisco essa questão se colocou
como de fundamental importância. Produzir vinho fino com o mínimo de qualidade
demanda, nos países de produção recente como o Brasil, o uso de tecnologias de cultivo
da uva e de vinificação. Antes do estabelecimento de uma atividade vitivinícola de
maior expressão no nordeste do Rio Grande do Sul, muitas experiências e estudos foram
realizados com o objetivo de adaptar a videira européia ao clima e ao solo brasileiros.
No caso do Submédio São Francisco, localizado em pleno sertão nordestino, além das
tecnologias de cultivo da uva e de vinificação era necessária uma infra-estrutura que
permitisse o cultivo de frutas nessa região semi-árida do território brasileiro.
Organizações como a EMBRAPA e a CODEVASF foram importantes no fornecimento
dessa infra-estrutura, desenvolvendo projetos de irrigação e estudos referentes ao
cultivo de frutas como a uva, a manga e o melão no Submédio São Francisco.
Nesse item e no anterior apresentamos as instituições em sua dimensão mais
abstrata, em que estas fornecem o substrato mais fundamental do mundo social que
permite a ação, a interação e a tomada de decisões dos agentes econômicos. Na
discussão acerca das instituições formais e informais vimos a dimensão da estrutura, ou
das regras que os indivíduos tomam como momentaneamente dadas, enquanto no
debate acerca dos modelos mentais observamos a dimensão da apreensão cognitiva
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dessa estrutura, em que os indivíduos constroem imagens mentais dessas regras do jogo,
refletindo sobre elas ou apenas as reproduzindo tacitamente. Importante notar que a
reflexão sobre as regras se dá normalmente acerca das regras formais, enquanto é mais
comum se reproduzir tacitamente as regras informais, mas, naturalmente, é
perfeitamente possível refletir ou reproduzir tacitamente tanto regras informais quanto
regras formais. No item seguinte veremos uma segunda dimensão mais “palpável” das
instituições, a das organizações, ainda que não seja possível ainda abandonar o nível
mais abstrato de análise.

1.2.3. Instituições como Organizações

Como vimos no item anterior, instituições podem ser entendidas, como as regras
formais e informais que estruturam as interações entre os agentes econômicos, e ainda
como modelos mentais, ou a imagem que os indivíduos possuem da realidade
institucional. Todavia, quando se fala em instituição também se entende por isso
associações, clubes, institutos de ensino e pesquisa, institutos governamentais, firmas,
na linha do que Commons (1931) denominou como ação organizada. Naturalmente,
uma associação ou um clube possuem seu estatuto, que nada mais é do que um conjunto
de regras formais; estes possuem ainda códigos de conduta específicos, pois existem
clubes para públicos específicos, como clubes de empresas, clubes de xadrez, clubes de
futebol, grupos de degustação de vinhos, etc., em que a forma de se portar dos membros
desses clubes é, em grande medida, definida por regras informais, uma vez que podem
não estar totalmente dispostas em estatutos. Do mesmo modo, institutos de ensino e
pesquisa, sejam eles públicos ou privados, possuem um estatuto e um conjunto de
comportamentos considerados aceitáveis por parte de seus membros. O mesmo se pode
dizer dos institutos governamentais, que são orientados por regras formais, talvez mais
do que os clubes e associações, mas que também são permeados por regras informais
que emergem da interação dos indivíduos que compõem esses institutos.
Deste modo, podemos identificar uma terceira dimensão das instituições, aquela
das Instituições com “i” maiúsculo, ou seja, a das instituições como organizações. Ao
lado dos indivíduos, as organizações também são agentes no mundo econômico, uma
vez que possuem sua ação orientada pelas regras do jogo vigentes. Um agente é uma
categoria do mundo social cujas ações são orientadas por objetivos, em que tais
objetivos podem ser planejados por um indivíduo ou ser resultado da discussão
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realizada por um grupo de indivíduos. Com isso pretende-se estabelecer a diferença
entre um agente individual e um agente coletivo. Um agente individual é dotado de
racionalidade, possui, portanto, capacidade de processamento de informações, de
planejamento e age orientado por alguma intencionalidade, ou seja, são as próprias
pessoas ou indivíduos. Um agente coletivo pode ser entendido como um grupo de
indivíduos que se reúne em torno de um objetivo comum, em que esses indivíduos,
enquanto agentes individuais, são racionais, planejadores, processam informações e
agem intencionalmente, mas os grupos dos quais fazem parte não são dotados dessas
mesmas características. Podemos denominar esses agentes coletivos como organizações,
no mesmo sentido de North (1990). O autor define organizações como “entidades
intencionais projetadas por seus criadores para maximizar a riqueza, a renda, ou outros
objetivos definidos pelas oportunidades oferecidas pela estrutura institucional da
sociedade” (North, 1990, p.73)62. Ademais, acrescenta Hodgson (2007) que enquanto
indivíduos possuem hábitos que os dispõem a determinado comportamento,
organizações possuem rotinas que visam fornecer respostas mais rápidas a questões
recorrentes.
Os objetivos incutidos nas organizações são de natureza distinta da
intencionalidade inerente aos indivíduos, embora a terminologia utilizada por North
possa gerar alguma confusão63. Uma intenção demanda processamento de informação e
planejamento que muitas vezes tem que ocorrer num curto espaço de tempo, em que as
regras que os indivíduos utilizam para suas decisões e ações diárias envolvem mais o
processamento de regras informais do que o de regras formais. Já o processo de tomada
de decisão numa organização demanda reuniões, assembléias, votações, ou seja, um
conjunto de procedimentos voltados à formulação de uma linha de ação que reflita a
vontade pelo menos da maioria dos membros dessa organização. Embora possam ser
tomadas com base em regras informais, as decisões das organizações se orientam em
grande medida por regras formais, em que regulamentos e leis devem ser sempre
consultados e respeitados sob pena de aplicações de sanções por parte do Estado, ele
mesmo uma organização, mas de um tipo especial, conforme veremos adiante.
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“(...) the focus of this study is on organizations as purposive entities designed by the opportunities
afforded by the institutional structure of the society” (North, 1990, p.73).
63
Não entraremos na discussão acerca da origem e do significado preciso das palavras, mas será útil
guardarmos o termo intencionalidade para os indivíduos (agentes individuais), de modo a evitar a
confusão da categoria do indivíduo com a de Instituições. Instituições são compostas de indivíduos, mas
não se reduzem a eles, do mesmo modo que a intencionalidade de um indivíduo isolado não reflete os
objetivos de uma organização, embora isso seja em certa medida possível em regimes totalitários.
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Sinteticamente, tanto indivíduos quanto organizações tomam suas decisões com
base em regras formais e informais, em que o maior apoio em uma ou outra dependerá
do caso concreto. Indivíduos e organizações são orientados por objetivos, em que os
objetivos individuais são de natureza distinta, denominamos tais objetivos como
intenções para diferenciá-los dos objetivos das organizações. Quanto ao processo de
tomada de decisão, pode-se dizer que o comportamento individual é, em grande medida,
tácito, ou seja, nem sempre demanda demoradas reflexões e, por esse motivo, se
ancoram em maior medida em regras informais. Já o processo de tomada de decisões
das organizações é mais lento, por envolver a discussão entre os membros dessas
organizações e procedimentos como reuniões e votações, nesse sentido, suas decisões
orientam-se mais amiúde por regras formais. Quanto aos objetivos, os indivíduos agem
orientados por intenções, em que suas decisões são resultado de sua vontade e de sua
avaliação da situação, embora possa levar em conta a opinião e a vontade de outras
pessoas ou de grupos. Ou seja, não apenas as regras do jogo fornecem elementos para
tomada de decisões, mas também os relacionamentos pessoais no sentido de laços
afetivos que os indivíduos estabelecem entre si constituem elementos participantes da
formação dos modelos mentais que orientam as decisões individuais. As decisões das
organizações são resultado de debates entre os membros dessas organizações,
cristalizando intenções individuais diversas e algumas vezes conflitantes. As decisões
no âmbito das organizações também sofrem a influência dos relacionamentos pessoais
que os indivíduos estabelecem entre si.
Uma vez entendido o que é uma organização, precisamos entender como estas se
relacionam com as instituições64. Segundo North, as “organizações e seus empresários
se engajam em atividades intencionais e nesse papel são agentes da, e moldam a direção
da, mudança institucional” (North, 1990, p.73)65. Na perseguição de seus objetivos, as
organizações acabam por alterar a estrutura institucional, ao mesmo tempo em que
respondem aos incentivos por ela fornecidos, o que implica que nem sempre essa
mudança potencialmente realizável pelas organizações será socialmente produtiva, haja
vista serem as organizações criadas para atender aos objetivos de seus criadores (North,
1990, p.73).
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Daqui em diante, quando falarmos em instituição estaremos nos referindo ao conjunto de regras
formais e informais que estruturam as interações entre os agentes, quando quisermos nos referir a
instituições nesse sentido mais concreto de associações, clubes, institutos, etc., utilizaremos o termo
organização.
65
“Organizations and their entrepreneurs engage in purposive activity and in that role are the agents of,
and shape the direction of, institutional change.” (North, 1990, p73)
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Deste modo, a armação institucional tanto fornece as restrições ao
comportamento das organizações quanto, em certa medida, reflete as decisões por elas
tomadas. A estrutura institucional num primeiro momento fornece um conjunto de
informações e incentivos capturados e avaliados pelas organizações de acordo com seus
objetivos, de modo a que estas possam tomar suas decisões. Num segundo momento, a
estrutura institucional atua como restritiva das ações dessas organizações, delimitando
seu campo de ação, definindo o que estas podem e o que não podem fazer. Essa dupla
função da armação institucional permite a mediação das interações entre os agentes ao
mesmo tempo em que permite a moldagem das instituições pelas ações e pelo resultado
das interações entre os agentes. Nesse sentido, enquanto as instituições passadas
fornecem a base para a ação presente, ao mesmo tempo em que servem de registro
histórico, como veremos no item seguinte, as instituições futuras constituem o resultado
das interações presentes dos agentes66.
As organizações podem ser entendidas ainda como apropriações de
determinadas regras formais e informais por um grupo de agentes com interesses em
comum. Os grupos de cangaceiros são um exemplo, uma vez que se apropriaram de
regras formais postas nos textos bíblicos da Igreja Católica Apostólica Romana ao lado
de uma concepção de justiça pelas próprias mãos, que estava além da justiça formal do
Estado. Deste modo, ao se deparar com as regras do jogo, os agentes podem
reinterpretá-las, podendo ou reproduzir a estrutura institucional vigente ou tentar
modificá-las de acordo com seus interesses e objetivos. Conforme assinala North, o
comportamento maximizador das firmas “pode tomar a forma da realização de escolhas
dentro do conjunto de restrições existentes ou da alteração dessas restrições” (North,
1990, p.79)67.

Organizações com poder de barganha suficiente irão utilizar o governo para atingir seus
objetivos quando o retorno da maximização nessa direção excede o retorno do
investimento nos limites das restrições existentes. Mas a mudança incremental em toda
armação institucional é mais abrangente do que o que acontece quando as organizações
econômicas empregam recursos para mudar as regras políticas diretamente para
aumentar sua rentabilidade. As organizações também irão estimular a sociedade a
investir nos tipos de habilidades e conhecimentos que indiretamente contribuem para
sua rentabilidade. Tal investimento irá moldar o crescimento de longo prazo das
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Deste modo, as instituições também podem ser entendidas como um link entre o passado e o futuro
(North, 1990, p.118).
67
“Maximizing behavior by the firm can take the form of making choices within the existing set of
constraints or of altering the constraints.” (North, 1990, p.79)
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habilidades e conhecimentos, que são os determinantes fundamentais do crescimento
econômico. (North, 1990, p.79)68

Fligstein (1996) trata dessa influência que as organizações, mais especificamente
as firmas, exercem sobre o Estado em seu artigo Market as Politics. O argumento
central vai ao encontro das proposições de North acima mencionadas acerca da tentativa
de organizações com poder de barganha para mudar a armação institucional quando é
mais rentável investir em sua modificação em lugar de se jogar dentro das regras do
jogo existentes. North (1981) sugere uma teoria do Estado, como veremos adiante, na
qual os agentes do Estado, os governantes, podem ter incentivos a investir em armações
institucionais que não necessariamente são as mais eficientes do ponto de vista social. O
que se pretende que fique claro é que as organizações tanto podem reproduzir a
estrutura institucional vigente quanto podem pressionar o Estado, gestor da estabilidade
institucional, no sentido de sua modificação. A medida do sucesso de uma organização
nessa tentativa de modificação da matriz institucional dependerá de seu poder político.
Ainda não esclarecemos, contudo, o que faz com que as organizações e
indivíduos desejem a mudança institucional. Commons (1931) aponta um critério de
eficiência, ou da sua capacidade de resolver conflitos, para a sobrevivência das
instituições. North (1990, p.83) afirma que a fonte da mudança institucional residiria na
mudança dos preços relativos ou das preferências dos agentes. As mudanças podem
ainda ser incrementais e ocorrer em longos períodos de tempo ou podem ser abruptas,
resultando de revoluções (North, 1990, p.89). Existe ainda um terceiro cenário além dos
dois já mencionados – da mudança incremental e da revolução –, a saber, o equilíbrio
institucional, situação na qual não existem incentivos à mudança da armação
institucional, ou os custos para tal são muito altos, de modo que os agentes irão preferir
continuar se relacionando nos limites do conjunto de regras existentes.

O equilíbrio institucional deve ser uma situação na qual dado o poder de barganha dos
jogadores e o conjunto de barganhas contratuais que formam a totalidade da troca
econômica, nenhum dos jogadores irá achar vantajoso empregar recursos na
reestruturação dos acordos. Note que tal situação não implica que todos estão felizes
68

“Organizations with sufficient bargaining strength will use the polity to achieve objectives when the
payoff from maximizing in that direction exceeds the payoff from investing within the existing
constraints. But the incremental change in the overall institutional framework is more comprehensive than
what happens when economic organizations devote resources to changing political rules directly to
increase their profitability. Organizations will also encourage society to invest in the kinds of skills and
knowledge that indirectly contribute to their profitability. Such investment will shape the long-run growth
of skills and knowledge, which are the underlying determinants of economic growth.” (North, 1990, p.79)
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com as regras e contratos existentes, mas somente que os custos e benefícios relativos
de se alterar o jogo entre as partes contratantes faz com que isso não valha a pena. As
restrições institucionais existentes definem e criam o equilíbrio. (North, 1990, p.86)69

Durante algum tempo as organizações instaladas no sertão nordestino com o
objetivo de combater os efeitos da seca foram capturadas por interesses privados,
acarretando o desvio dos recursos enviados para a região e a ineficiência das políticas de
organizações como o pioneiro IOCS, posterior IFOC e DNOCS. Os grupos políticos de
outras partes da região e do país também se beneficiavam das secas, absorvendo a mãode-obra barata que emigrava. Ou seja, para alguns agentes era interessante não resolver
o problema das secas, uma fonte de recursos federais. Isso gerava um equilíbrio
institucional negativo do ponto de vista sócio-econômico.
Com a visualização do potencial econômico da região, que se inicia com o
diagnóstico do GTDN e se efetiva com as políticas de irrigação da CODEVASF, passou
a ser do interesse dos agentes locais e de organizações de outras partes do país a
modificação das regras do jogo que até então premiavam a corrupção e a violência.
Destarte, os resultados econômicos do Submédio São Francisco são também resultado
de um esforço organizacional conjunto no sentido do rompimento de uma inércia
institucional cristalizada durante séculos na região. As instituições evoluíram, portanto,
no sentido de um equilíbrio institucional mais positivo, instaurando uma sociedade mais
desenvolvida economicamente e inserida na economia de mercado do resto do país.
Nota-se que a abordagem sugerida por North envolve cálculos de custo e
benefício não apenas para a simples tomada de decisão no âmbito da matriz
institucional existente, mas também no que concerne aos incentivos para sua
modificação. No caso dos indivíduos, a mudança institucional envolve problemas de
ação coletiva, enquanto no caso das organizações a variável mais relevante será o poder
político dessas organizações, principalmente do Estado. Nos itens seguintes trataremos
do papel condicionante e de registro histórico das instituições e de uma organização
especial, o Estado, responsável pela estabilidade do conjunto de regras formais e
informais de uma sociedade.

69

“Institutional equilibrium would be a situation where given the bargaining strength of the players and
the set of contractual bargains that made up total economic exchange, none of the players would find it
advantageous to devote resources into restructuring the agreements. Note that such a situation does not
imply that everyone is happy with the existing rules and contracts, but only that the relative costs and
benefits of altering the game among the contracting parties does not make it worthwhile to do so. The
existing institutional constraints defined and created equilibrium.” (North, 1990, p.86)
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1.3. Path Dependence: evolução institucional e registro histórico

Nos itens anteriores apresentamos a dimensão das instituições como regras
formais e informais, como modelos mentais e como organizações. Nesse item
trataremos de uma função das instituições, a de registro histórico, que serve tanto de
fonte de informações sobre a história de uma determinada sociedade quanto de base
para os processos de tomada de decisão e para as ações dos agentes. A evolução
institucional do Submédio São Francisco nos permite observar alguns fatores de entrave
ao desenvolvimento da região, como a ausência de legitimidade das regras formais
operantes no litoral nordestino, bem como em outras regiões do país. Também podemos
observar a ruptura com esse padrão através do processo de surgimento e de evolução de
algumas organizações, como o DNOCS, a SUDENE e a CODEVASF, marcando estilos
de atuação distintos, que mais adiante denomino como gerações institucionais.
Importante notar que o processo de evolução institucional envolve uma
dimensão temporal, ou seja, não buscaremos esmiuçar situações particulares, mas
indicaremos o caminho evolutivo das regras do jogo, dos modelos mentais e das
organizações ao longo do tempo. Veremos inicialmente a forma como North entende o
método de pesquisa em história econômica para, posteriormente, tratarmos do conceito
de path-dependence e seu papel na evolução institucional.
Ao inserir a dimensão temporal na análise econômica, North abre espaço para a
consideração da história econômica. O objetivo da história econômica, segundo North, é
a explicação das causas do crescimento, declínio e estagnação econômica e do bemestar de diferentes grupos numa sociedade ao longo do tempo. Nesse sentido, o que
deve ser estudado é a estrutura da organização econômica, bem como a relação entre a
estrutura e a performance de uma economia (North, 1977, p.187-188)70.
O início da NHE data de uma conferência conjunta da Economic History
Association e do National Bureau of Economic Research, realizada em 1957, na qual
foram apresentados artigos voltados à análise quantitativa da história das economias dos
70

A concepção de história de North é diferente daquela adotada pela Escola dos Annales, denominada
como velha história econômica (VHE). North reconhece na cliometria, ou nova história econômica
(VHE) um método científico de conhecer o passado econômico. A Escola dos Annales, ou VHE, surge a
partir da obra de dois historiadores – Marc Bloch e Lucien Febvre – em torno da revista Annales,
publicada em 1929. A proposta dos autores era a construção de uma noção de história-problema,
alternativa à história positivista. Os campos de interesse da VHE envolviam estudos de estrutura, estudos
de conjuntura e estudos regionais. Fernand Braudel é um dos autores que contribuíram com a Escola dos
Annales. Contudo, foge ao escopo desse trabalho uma exposição detalhada da Escola dos Annales, de
modo que remeto o leitor para o trabalho de Cardoso e Brignoli (2002, p.470-477).
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Estados Unidos e do Canadá (North, 1977, p.187). O objeto da NHE seriam as classes
de eventos e comportamentos de grupos, não eventos particulares, o que permitiria a
NHE o uso de “teorias simples que podem produzir resultados previsíveis e específicos
em vez de conseqüências indeterminadas” (North, 1977, p.188). North afirma ser essa a
grande vantagem da NHE, que produz modelos testáveis e refutáveis. Esse método,
contudo, não está isento de problemas, pois o teste do modelo necessita de evidências
empíricas que o refutem ou não, de modo que a NHE é bastante dependente da
evidência disponível. Em sua fase inicial, a pesquisa no âmbito da NHE consistiu no
teste de hipóteses sobre a economia americana, em que algumas hipóteses puderam ser
rejeitadas ou modificadas como resultado da obtenção de novas informações
quantitativas (North, 1977, p.189).
Segundo North (1977), um fator importante no estudo da estrutura e da
performance das economias seria a relação entre recursos e crescimento populacional.
Se as decisões quanto à fertilidade são tomadas pelas famílias, desconsiderá-las
analiticamente é deixar de lado a explicação dos fatores demográficos de uma
economia, o que debilita uma análise comprometida com os aspectos concernentes à
história e ao desenvolvimento das economias. Desconsiderar o papel das organizações
no ambiente econômico deixa questões relativas às inovações tecnológicas sem
explicação. Sendo a tecnologia um elemento que responde pela dotação de recursos de
uma economia, não considerá-lo também debilitaria o alcance da teoria. Por fim, a
ausência de uma teoria do Estado restringiria a reflexão acerca dos direitos de
propriedade, visto ser o Estado criador e garantidor dos direitos de propriedade, bem
como do acesso dos agentes aos recursos do sistema econômico71.
A ênfase na evidência empírica é uma característica da Economia Institucional,
seja em sua vertente nova de North, Coase e Williamson ou velha de Veblen, Commons
71

North assinala a necessidade de consideração do crescimento populacional, da mudança tecnológica, da
evolução dos direitos de propriedade e do Estado na análise econômica (North, 1977, p.195). Em seu
artigo de 1977 North já aponta para alguns desenvolvimentos relativos à família em Becker (1992), assim
como a consideração das firmas e governos como mecanismos alternativos de alocação de recursos em
Coase (1937, 1960). No entanto, North se diz mais otimista em seu artigo de 1997, indicando alguns
progressos da teoria econômica como a revisão do suposto de racionalidade, o reconhecimento da
presença de incerteza nas interações humanas, a consideração dos custos de transação, a modelagem de
sistemas políticos-econômicos, bem como o exame da natureza das preferências (North, 1997b, p.412).
Alguns exemplos são o conceito de racionalidade limitada de Herbert Simon, a distinção entre risco e
incerteza de Frank Knight, o conceito de custos de transação de Ronald Coase (Backhouse, 1985).
Importante assinalar ainda o recente desenvolvimento da idéia de preferências endógenas de Bowles
(1998) e Gintis. Todos esses desenvolvimentos visam ampliar o conjunto de problemas passíveis de
análise pela teoria econômica, assim como a proposta de North concernente às instituições e à história
econômica.
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e Mitchel, embora essa evidência seja atualmente tratada com recurso a modelos
formalísticos, o que não era observado no trabalho de Veblen, por exemplo, no qual a
matemática encontra-se ausente. Embora a cliometria, ou nova história econômica,
preconize o uso de modelos econométricos, estes não são condição necessária para a
construção de explicações acerca da realidade econômica. O próprio North (1973, 1977,
1997b) defende a cliometria como um método científico de fazer história econômica,
mas seus trabalhos mais citados – North (1981, 1990) – analisam processos de evolução
histórica das economias, principalmente da norte-americana, sem recurso a qualquer
formalização matemática72.
Com isso não pretendo negar a utilidade da matemática na ciência social, apenas
apontar que estes são instrumentos da teoria, não um momento necessário da teorização.
Esse comentário tem apenas como objetivo esclarecer que não se deve sacrificar a
explicação científica em prol do rigor formal, de modo que apesar de seguir os passos
de North, não seremos fiéis a todas as conseqüências que os fundamentos
metodológicos de suas teorias possam levar. O próprio North reconhece que talvez seja
necessário abrir mão do rigor e da elegância formalística quando da análise da
complexidade do mundo social.
O paradigma econômico – teoria neoclássica – não foi criado para explicar o processo
de mudança econômica. Nós vivemos num mundo incerto e em constante mudança que
está continuamente evoluindo em novas e inovadoras formas. Teorias padrão são de
pouca ajuda nesse contexto. A tentativa de entender a mudança econômica, política, e
social (e não se pode compreender a mudança em apenas um sem os outros) requer uma
reformulação fundamental da forma como pensamos. Podemos desenvolver uma teoria
dinâmica da mudança comparável em elegância com a teoria do equilíbrio geral? A
resposta é provavelmente não. Mas se nós podemos alcançar um entendimento dos
processos subjacentes de mudança então nós podemos desenvolver algo como hipóteses
mais limitadas sobre mudança que podem melhorar enormemente a utilidade da teoria
da ciência social no confronto dos problemas humanos. (North, 2005a, p.VII)73

72

Gala (2003a, p.90) aponta uma mudança na orientação teórica de North, que teria migrado da
cliometria para a análise institucional ao observar que a evolução institucional poderia ser mais
importante do que os avanços tecnológicos para o desenvolvimento econômico. Ver também Gala
(2003b, p.124) e Galipolo, Gala e Fernandes (2008, p.196).
73
“The economic paradigm – neo-classical theory – was not created to explain the process of economic
change. We live in an uncertain and ever changing world that is continually evolving in new and novel
ways. Standard theories are of little help in this context. Attempting to understand economic, political,
and social change (and one cannot grasp change in only one without the others) requires a fundamental
recasting of the way we think. Can we develop a dynamic theory of change comparable in elegance to
general equilibrium theory? The answer is probably not. But if we can achieve an understanding of the
underlying process of change then we can develop somewhat more limited hypotheses about change that
can enormously improve the usefulness of social science theory in confronting human problems.” (North,
2005a, p.VII)
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North reconhece, portanto, a complexidade do objeto econômico, composto de
indivíduos cuja racionalidade é limitada, de instituições nem sempre eficientes, o que
configura um ambiente no qual estão presentes a incerteza e problemas de informação,
tornando a coordenação das ações de indivíduos e organizações uma questão não
trivial74. Nesse sentido, o processo histórico é irreversível, o que significa que o
processo de evolução institucional vai cristalizando um conjunto de regras que não
poderiam ser previstas e não podem ser simplesmente abandonadas. Denominamos essa
cristalização institucional como path-dependence, que pode ser traduzido como
“dependência de trajetória”, embora utilizemos o termo em inglês ao longo desse
trabalho75.
O termo path-dependence pode ser entendido como um fundamento para a ação
e para a tomada de decisão dos agentes econômicos, que têm o seu comportamento
condicionado por instituições preexistentes.

Em outras palavras, path-dependence

“significa que a história importa” (North, 1990, p.100)76. Isso não implica que as
instituições não possam ser modificadas, mas existe sempre um momento ou uma
situação na qual o agente deverá tomar um conjunto de regras como momentaneamente
dado. Conforme afirmara Chang, as instituições são persistentes e estáveis, o que não
implica que sejam imutáveis, pois “são os homens que modificam as instituições, mas
não no contexto institucional de sua própria escolha” (Chang, 2005, p.18)77.

Uma seqüência path-dependent de mudanças econômicas é uma na qual importantes
influências sobre o eventual resultado podem ser exercidas por eventos temporalmente
remotos, incluindo acontecimentos dominados por elementos de chance ao invés de
forças sistemáticas. Processos estocásticos como esses não convergem automaticamente
para um ponto fixo da distribuição de resultados, e são denominados não-ergódicos. Em
tais circunstâncias os “acidentes históricos” nem podem ser ignorados, nem podem ser

74

Güth e Ockenfels (2005) enfatizam, assim como North (1980; 1991), que as instituições são capazes de
reduzir incertezas características de sociedades mais amplas, como as formas sociais que substituem as
primeiras tribos.
75
Importante notar que a existência de path dependence está ligada à não-ergódicidade do sistema
econômico, em que “(...) a não-ergodicidade refere-se à possibilidade de haver mudanças estruturais no
sistema econômico. O fato de mudanças qualitativas serem possíveis e, em certa medida, imprevisíveis
faz com que a base de nosso conhecimento acerca do futuro não seja totalmente confiável. Destarte, o
reconhecimento de processos de path-dependence implica não-ergodicidade do sistema econômico, o que,
por sua vez, constitui-se na dimensão ontológica da noção de incerteza” (Herscovici; Moreira, 2006,
p.558).
76
“Path dependence means that history matters.” (North, 1990, p.100)
77
“Another, and possibly more important, reason for cultural/institutional shift is that, to paraphrase
Marx, it is humans that change institutions, albeit not in the institutional context of their own choosing”
(Chang, 2005, p.18).
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simplesmente quantificados para os propósitos da análise econômica; o próprio
processo dinâmico assume um caráter essencialmente histórico. (David, 1985, p.332)78

Nesse sentido, path-dependence pode ser entendido como o próprio
condicionante histórico, que simplesmente indica o que pode ser feito a partir do que já
se cristalizou institucionalmente no passado.

Path-dependence é a dependência dos resultados econômicos da trajetória de resultados
anteriores, ao invés de simplesmente das condições atuais. Num processo path
dependent, a “história importa” – ela tem influência duradoura. Escolhas feitas na base
de condições transitórias podem persistir até bem depois da mudança dessas condições.
Deste modo, explicações dos resultados de processos path-dependent requerem a
observação da história, ao invés de simplesmente observar as condições atuais da
tecnologia, das preferências, e de outros fatores que determinam os resultados. (Puffert,
s.d., p.1)79

Contudo, como a reprodução das regras do jogo depende dos indivíduos e
organizações, essas regras podem ser modificadas pelos agentes no curso dos
acontecimentos, seja de forma pretendida, seja de forma não pretendida. Importante
notar, no entanto, que por mais que uma ação esteja diretamente voltada à modificação
das regras do jogo e por maior que seja o poder do agente que a realiza, o resultado
global dessa ação não pode ser totalmente previsto. Nesse sentido, a compreensão do
path-dependence como veículo da história cristalizada possui em si o germe da
mudança, uma vez que as regras do jogo são cristalizadas justamente pela ação de
indivíduos e organizações, agentes da reprodução, mas também agentes da mudança.
Autores como Lipsey (2009), Chang (2002; 2003; 2004; 2005) e Chang e Evans
(2002) assinalam a influência das instituições no crescimento econômico, bem como na
sua manutenção. As instituições podem não apenas facilitar e promover o
desenvolvimento como podem impedi-lo. No caso do sertão nordestino, a perpetuação
de instituições informais que premiavam o roubo e a violência acabou por entravar o
78

“A path-dependent sequence of economic changes is one of which important influences upon the
eventual outcome can be exerted by temporally remote events, including happenings dominated by
chance elements rather than systematic forces. Stochastic processes like that do not converge
automatically to a fixed-point distribution of outcomes, and are called non-ergodic. In such circumstances
„historical accidents‟ can neither be ignored, nor neatly quarantined for the purpose of economic analysis;
the dynamic process itself takes on an essentially historical character.” (David, 1985, p.332)
79
“Path dependence is the dependence of economic outcomes on the path of previous outcomes, rather
than simply on current conditions. In a path dependent process, „history matters‟ – it has an enduring
influence. Choices made on the basis of transitory conditions can persist long after those conditions
change. Thus, explanations of the outcomes of path-dependent processes require looking at history, rather
than simply at current conditions of technology, preferences, and other factors that determine outcomes.”
(Puffert, s.d., p.1)
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desenvolvimento da região. A presença de organizações governamentais na região
propiciou uma reorganização das relações entre os indivíduos, mas ainda levou algum
tempo para que se pudesse obter um arranjo institucional bem sucedido, e mesmo assim
limitado a algumas regiões, como é o caso da indústria do vinho no Submédio São
Francisco.
Com isso sugerimos tão somente que os agentes econômicos não tomam suas
decisões e fazem suas escolhas num ambiente a-histórico. Ademais, a preexistência de
uma armação institucional, cristalização de uma história, é condição para a própria ação
humana, pois fornece os parâmetros através dos quais os agentes podem apreender e
entender a realidade, podendo a partir daí formular suas intenções e suas linhas de ação.
Contudo, o path-dependence pode representar um entrave ao desenvolvimento
econômico, quando as organizações e indivíduos inicialmente engajados em atividades
produtivas acabam sendo capturados pelas instituições clientelistas locais. O pathdependence que se cristalizou no sertão nordestino ao longo dos anos acabou por
representar um entrave às primeiras tentativas de ação do Estado através de suas
organizações, uma vez que estas acabavam por ser permeadas pelas regras do jogo
vigentes, que premiavam a corrupção e a violência.

Figura 1: Processo de evolução institucional
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Fonte: Figura elaborada pela autora.
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Na figura 1 podemos observar que as regras cristalizadas no passado servem de
base para a tomada de decisão dos agentes, assim como as regras institucionais
vindouras serão resultado das ações desses agentes, que tanto podem reproduzir essas
regras quanto podem transformá-las. Esse fato ilustra a dupla causalidade entre as regras
do jogo e os agentes, que tanto pode reproduzi-las quanto transformá-las ao longo do
tempo. Essa questão fora trabalhada anteriormente quando da distinção entre regras do
jogo e modelos mentais, em que destacamos a relação entre estruturas sociais e ação
individual sugerida por Hodgson (2007) e Lawson (2003).
Afirmar que a vida social é condicionada por regras não implica a redução do
comportamento humano a práticas rotinizadas, nem significa que o comportamento
humano seja sempre previsível. De fato, o comportamento humano nem sempre é
compatível com as regras sociais, o que pode gerar conflitos, mas não necessariamente a
transformação dessas regras. Nesse sentido, path-dependence “é uma forma de limitar
conceitualmente o conjunto de escolha e ligar o processo de tomada de decisão através
do tempo. Não é um relato inevitável no qual o passado prevê diretamente o futuro”
(North, 1990, p.98-99)80. Essa descrição das estruturas sociais (regras institucionais) e
das práticas sociais (ações e decisões dos agentes econômicos) é compatível com a
figura 1 e ajuda a ilustrar o que entendemos por instituições preexistentes (path
dependence).
Fatores como a avaliação de se o sistema é justo ou não, bem como a percepção
de qual tipo de habilidades e conhecimentos proporciona retornos privados são
elementos incutidos na armação institucional existente, fornecendo incentivos que serão
considerados pelos agentes econômicos na formulação de suas decisões quanto ao tipo
de habilidades e conhecimentos nos quais se deverá investir81.
A experiência adquirida com a fruticultura irrigada no desenvolvimento da
vitivinicultura na região do Submédio São Francisco é um exemplo de aproveitamento
de um path-dependence voltado a atividades produtivas. O papel das instituições
preexistentes na moldagem das percepções dos agentes econômicos e suas decisões e
ações pode ser percebido na opção pelo cultivo da uva e pela elaboração do vinho como
parte das atividades de subsistência do imigrante italiano, que trouxe de sua terra natal o
hábito de consumir vinho.

80

“Path dependence is a way to narrow conceptually the choice set and link decision making through
time. It is not a story of inevitability in which the past neatly predicts the future.” (North, 1990, p.98-99)
81 Ver North, 1990, p.76.
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Por sua vez, os conhecimentos e habilidades nos quais indivíduos e organizações
investem participarão na moldagem da armação institucional futura, gerando assim uma
realimentação do processo, podendo levar a um ciclo virtuoso produtor de instituições
produtivas ou um círculo vicioso de instituições não produtivas.

Os incentivos que são erigidos pela armação institucional possuem um papel decisivo
no molde dos tipos de habilidades e conhecimentos que dão retorno. (...) A armação
institucional dita as oportunidades de maximização para as organizações e mesmo nas
economias mais produtivas do mundo moderno os sinais gerados pela armação
institucional são mistos, como é mostrado mesmo no escrutínio mais casual das regras
formais e das características de coação da atual economia norte-americana. Nós temos
instituições que recompensam restrições à produção, a caridade [makework], e o crime,
assim como nós temos instituições que recompensam atividades econômicas produtivas.
(North, 1990, p.78)82

Mais uma vez o cangaço é ilustrativo desse ponto. Como resposta à negligência
do Estado em relação ao sertão nordestino, grupos de jagunços armados começaram a
fazer justiça com as próprias mãos, redistribuindo os recursos disponíveis da forma
como achavam que deveria ser, impondo à força à sociedade sua concepção de justiça.
Do mesmo modo, indivíduos e organizações que desviavam recursos federais
destinados à minimização dos efeitos da seca obtinham benefícios privados, mas à custa
do bem-estar do restante da população. Esse foi o caso dos abarracamentos, cujos
responsáveis vendiam os alimentos recebidos em vez de distribuí-los aos flagelados da
seca. O mesmo ocorria com alguns padres, que não liberavam os alimentos sem algum
tipo de troca de favores. Naturalmente, existiam aqueles indivíduos que mesmo diante
dos potenciais benefícios privados não sucumbiam à sua posição favorável no jogo
institucional da época. O que pode aqui ser evidenciado é o fato de que a armação
institucional, ao premiar atividades não produtivas, acaba por gerar um pathdependence que, no âmbito individual, somente pode ser combatido de forma reduzida a
partir das concepções ideológicas dos indivíduos. Isso nos sugere que a reversão de um
path-dependence negativo somente pode ser obtida através da ação organizacional
conjunta, liderada pelo Estado.

82

“The incentives that are built into the institutional framework play the decisive role in shaping the kinds
of skills and knowledge that pay off. (…) The institutional framework dictates the maximizing
opportunities for the organization and even in the most productive economies in the modern world the
signals generated by the institutional framework are mixed, as is shown in even the most casual scrutiny
of the formal rules and enforcement characteristics of the present U.S. economy. We have institutions that
reward restrictions on output, makework, and crime, just as we have institutions that reward productive
economic activity.” (North, 1990, p.78)
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Além da ação do governo, os modelos mentais dos agentes econômicos possuem
um papel fundamental no caminho que tomará a evolução institucional, pois a
percepção do sistema econômico como justo gera nos indivíduos uma maior propensão
à cooperação. Conforme vimos, North denominou esses modelos mentais como
ideologia, definida anteriormente como “percepções subjetivas (modelos, teorias) que
todas as pessoas possuem para explicar o mundo ao seu redor” (North, 1990, p.23).
Ademais, o autor assinala que, seja no âmbito micro ou no macro, as “teorias que os
indivíduos constroem são coloridas por visões normativas de como o mundo deve ser
organizado” (North, 1990, p.23)83. Ao tratar do processo de mudança econômica, North
(2005a) destaca o papel do path-dependence na maleabilidade desse processo, que pode
ser mais ou menos flexível dependendo da estrutura institucional existente.
(...) path dependence – o modo pelo qual as instituições e crenças derivadas do passado
influenciam as escolhas presentes – desempenha um papel crucial em sua [processo de
mudança econômica] flexibilidade. Sociedades nas quais as experiências passadas as
condicionam a considerar as mudanças inovativas com suspeita e antipatia estão em
forte contraste com aquelas cuja herança provê um meio social favorável para tal
mudança. Subjacentes a essas diversas heranças culturais estão os modelos mentais
compartilhados dos participantes em cada caso. (North, 2005a, p.21)84

Vários elementos influenciam o curso da evolução institucional, de forma
genérica podemos destacar os agentes econômicos e as redes de relacionamento que
estes estabelecem. Nesse sentido, o tipo de habilidades e conhecimentos, bem como a
velocidade com que os agentes aprendem, definirá o nível de desenvolvimento
econômico. Os processos path dependent condicionam e limitam, mas também
fornecem o fundamento – informação e incentivos – para a tomada de decisões e para as
ações de indivíduos e organizações. Deste modo, tanto a forma de agir de indivíduos e
organizações quanto a armação institucional existente respondem pelo nível de
desenvolvimento econômico e pelo processo de evolução institucional, que pode manter
esse nível de desenvolvimento ou alterá-lo. Esse resultado não pode ser previsto com
83

“By ideology I mean the subjective perceptions (models, theories) all people possess to explain the
world around them. Whether at the microlevel of individual relationships or at the macrolevel of
organized ideologies providing integrated explanations of the past and present, such as communism or
religions, the theories individuals construct are colored by normative views of how the world should be
organized.” (North, 1990, p.23)
84
“What the foregoing point suggests is that path dependence – the way by which institutions and beliefs
derived in the past influence present choices – plays a crucial role in this flexibility. Societies whose past
experiences conditioned them to regard innovative change with suspicion and antipathy are in sharp
contrast to those whose heritage provided a favorable milieu to such change. Underlying such diverse
cultural heritages are the shared mental models of the participants in each case.” (North, 2005a, p.21)
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exatidão e somente poderá ser conhecido ex-post. O que se espera é que a teoria permita
explicar a evolução institucional para que seja possível compreender os fatores que
podem ser mobilizados no sentido de promover o desenvolvimento econômico.
O que se construiu até então foi uma perspectiva sobre instituições, na qual
destacamos três dimensões das instituições – a de regras formais e informais, a de
modelos mentais e a de organizações. Nesse item tratamos do caráter path dependent
das instituições ou do papel das instituições como registro histórico, capaz de conectar
um conjunto de decisões e ações individuais, orientadas pelas regras do jogo vigentes,
ao longo do tempo. Nos item seguinte trataremos de uma organização especial, o
Estado, capaz de criar e manter regras institucionais e até mesmo organizações.

1.4. O papel do Estado

Nesse item nos ocuparemos de uma organização especial, o Estado. Como nosso
referencial teórico está fundamentado principalmente no pensamento de North, embora
sejam compatibilizadas outras teorias e programas de pesquisa, devemos antes de tudo
expor a Teoria do Estado de North. Em seguida apresentamos a idéia de Estado de Peter
Evans, que unida à teoria de North é capaz de trazer mais refinamento à compreensão
dessa organização especial que é o Estado. Por sua vez, North fornece um arcabouço
geral que define o Estado como uma organização que possui o monopólio da violência,
além de ser a organização da qual emanam incentivos orientadores das decisões dos
agentes econômicos.
À noção de Estado como responsável pelo fornecimento de incentivos e como
guardião da ordem através da exclusividade no uso da violência, adicionamos a idéia da
forma de atuação do Estado e a maneira como este se relaciona com a sociedade.
Enquanto North teria uma concepção mais focada no Estado fornecendo incentivos para
os agentes, ou seja, uma visão de cima para baixo, Evans enfatizou a participação dos
agentes nas políticas do Estado, numa visão de baixo para cima. Juntas, essas idéias
constituem elementos teóricos importantes tanto para a compreensão da evolução
institucional no Submédio São Francisco quanto para o entendimento da localização dos
principais pólos produtores de vinhos finos no Brasil, o nordeste do Rio Grande do Sul
e o Vale do São Francisco.
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1.4.1. Teoria do Estado de Douglass North

A teoria do Estado de North pode ser dividida em dois momentos, o dos seus
primeiros trabalhos – North (1973; 1981) –, nos quais o autor fornece uma definição
mais simplificada de Estado, na qual seus agentes seriam meros maximizadores de
renda, e o dos seus trabalhos subseqüentes – North (1990) e North et alli. (2009) –, nos
quais o autor já admite um ambiente de atuação do Estado e de seus agentes mais
complexo, no qual estão presentes não apenas cálculos de maximização, mas ideologias
e alianças que podem transcender esses cálculos. Contudo, em todas as suas
compreensões do papel do Estado, North admite o fato de que não existe Estado
perfeito, pois ao agirem em seu interesse próprio, os agentes governamentais podem
perpetuar instituições não produtivas em lugar de combatê-las. O autor, contudo, teria
migrando de uma visão mais estrita e simplificada para uma concepção mais complexa
do Estado. Concordamos com Gala (2003) quando o autor afirma que:

É importante frisar que North parte de um modelo simples, desenvolvido no texto de
1981, para entender a dinâmica básica entre a esfera política e econômica das
sociedades. No texto de 1990, enriquece sua análise, estendendo o modelo para formas
de Estado com vários grupos de interesse, e não um simples ruler, tocando inclusive na
questão da evolução dos sistemas políticos para formas democráticas. (Gala, 2003a,
p.97)

Em uma perspectiva mais moderna, o Estado poderia ser entendido, portanto, ou
como um ator singular ou como uma organização de organizações (North; Wallis;
Weingast, 2009, p.17). A primeira concepção seria aquela adotada por North (1981) em
sua visão mais estrita, enquanto a segunda estaria presente em seus trabalhos
subseqüentes de 1990 e de 2009. Nesse sentido, a recente teoria do Estado de North
diferencia-se da anterior no que concerne à complexidade do Estado quanto à sua
constituição – organização de organizações – e quanto à sua dinâmica de legitimação
junto à sociedade, que não pode ser reduzida a um simples cálculo de eficiência do
governante quanto à aplicação dos recursos arrecadados junto ao público.
O Estado é uma categoria importante no institucionalismo de North, pois é
através de sua ação que as regras formais podem ser postas, mantidas e modificadas,
além de ser um dos agentes capazes de gerar incentivos para a modificação ou
manutenção das regras informais. Deste modo, o Estado possui controle direto sobre as
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regras formais e influência indireta sobre as regras informais, regras essas que compõem
a própria armação institucional de uma sociedade. Fiani vai mais além, afirmando que
“o aspecto mais original da contribuição de North, e aquele em que concentra todo o
esforço para o aprimoramento de sua análise, é a questão do papel institucional do
Estado” (Fiani, 2003, p.136). No item seguinte, exponho, ainda que brevemente, a
concepção inicial de Estado de North, desenvolvida em seu livro de 1981 – Structure
and Change in Economic History.

1.4.1.1. Estado como garantidor dos direitos de propriedade

Um primeiro papel atribuído ao Estado é o de especificar e de garantir os
direitos de propriedade. Nesse sentido, o Estado seria “responsável pela eficiência da
estrutura de direitos de propriedade, que induzem ao crescimento ou à estagnação ou ao
declínio econômico” (North, 1981, p.17). O exercício do papel de árbitro dos direitos de
propriedade requer que o Estado possua o uso exclusivo da força.

(...) um Estado é uma organização com uma vantagem comparativa em violência, se
estendendo ao longo de uma área geográfica cujas fronteiras são determinadas pelo seu
poder de taxar seus constituintes. A essência dos direitos de propriedade é o direito de
excluir, e uma organização que possui uma vantagem comparativa em violência está na
posição de especificar e garantir os direitos de propriedade (North, 1981, p.21)85.

North objetiva explicar como o Estado pode produzir direitos de propriedade
ineficientes, deixando de promover o crescimento sustentado86, bem como a
instabilidade inerente ao Estado, causa da mudança e do declínio econômico. Nesse
propósito North (1981, p.23-24) sugere um modelo de Estado ocupado por governantes
maximizadores de riqueza e utilidade que possui três características: (i) o Estado troca
um grupo de serviços (proteção e justiça) por impostos; (ii) o Estado age como um
monopolista discriminador, separando os grupos de constituintes e desenvolvendo

85

“(...) a state is an organization with a comparative advantage in violence, extending over a geographic
area whose boundaries are determined by its power to tax constituents. The essence of property rights is
the right to exclude, and an organization which has a comparative advantage in violence is in the position
to specify and enforce property rights” (North, 1981, p.21).
86
North define crescimento econômico sustentado como a situação na qual o crescimento do produto
ocorre a uma taxa superior ao crescimento da população (North, 1981, p.22). Essa definição não é a
mesma que é comumente utilizada na literatura econômica. O conceito de desenvolvimento sustentável
mais usual está baseado no Bruntland Report das Nações Unidas: “Desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazer suas próprias necessidades” (United Nations, 1987, p.54).
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direitos de propriedade para cada um desses grupos no intuito de maximizar a renda
proveniente dos impostos; (iii) o Estado encontra a restrição dos custos de oportunidade,
pois seus constituintes podem optar por rivais (outros Estados ou outros governantes)
capazes de fornecer o mesmo grupo de serviços.
North (1981) especifica ainda duas restrições com as quais o Estado se depara:
restrição competitiva e restrição quanto aos custos de transação. A restrição competitiva
é aquela que o governante encontra quando na presença de Estados ou governantes
substitutos (restrição dos custos de oportunidade). Como forma de manter o Estado, o
governante implementaria direitos de propriedade exigidos pelos grupos poderosos, a
despeito dos impactos dessa estrutura de direitos de propriedade para os demais
membros da sociedade. A restrição quanto aos custos de transação remete aos custos
envolvidos na manutenção de direitos de propriedade eficientes, que demandariam
gastos com monitoramento, o que reduziria os rendimentos do governante. Nesse
sentido, o governante pode decidir implementar direitos de propriedade ineficientes,
mas com custos de monitoramento mais reduzidos. Essas duas restrições impostas ao
Estado explicariam a perpetuação de direitos de propriedade ineficientes (North, 1981,
p.24).
Essa visão do Estado, fornecida por North (1981), possui a limitação de não
tratar de questões políticas mais complexas do que o mero cálculo econômico de quais
grupos apoiar ou quanto de impostos arrecadar. A questão das redes de relacionamento
estabelecidas pelos indivíduos não é considerada, o que pode prejudicar a compreensão
de certas decisões tomadas tanto pelo Estado quanto pelos agentes que com ele
transacionam.

Ademais, não é possível simplesmente considerar o Estado como

totalmente vulnerável à opinião dos agentes econômicos, posto que o poder de
transformar o Estado dependerá do poder político dos cidadãos, bem como do seu
acesso aos canais de comunicação e das instituições públicas capazes de promover uma
eventual mudança de rumo nas regras do jogo. Ademais, não é difícil encontrar casos
em que governantes que lideram Estados que não promovem o crescimento econômico
continuam no poder por vários mandatos a despeito do seu mau desempenho, ou seja, a
restrição competitiva não é tão imediata quanto sugere North (1981). Vemos, portanto,
que nessa concepção de Estado a questão democrática não é considerada.
O exposto nos últimos parágrafos aponta algumas limitações dessa incipiente
teoria do Estado de North, mas não invalida suas contribuições. Podemos considerar
que um dos objetivos do Estado é arrecadar impostos e, em contrapartida, ofertar um
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conjunto de bens e serviços para a população. A objeção que pode ser feita em relação à
compreensão de North (1981) é quanto à simplicidade da idéia de agentes
maximizadores de riqueza num ambiente apolítico. Para além da maximização, os
agentes possuem modelos mentais mais amplos que permitem que estes identifiquem
determinadas condutas como certas ou erradas independentemente dos ganhos privados
a elas associados. Esses modelos mentais são denominados por North (1981, 1990)
como ideologia, conforme já definido anteriormente.
A inserção da categoria da ideologia explicaria situações nas quais os agentes se
comportam de modo diverso daquele que seria esperado de um agente maximizador. Os
agentes seriam guiados, portanto, por comportamentos maximizadores e também por
comportamentos orientados por ideologias. Esse quadro fica mais complexo se
pensarmos no Estado não como um único formulador de regras (single ruler) ou
composto por um único grupo homogêneo, mas como composto por indivíduos e grupos
com ideologias divergentes e também com interesses diversos, conseqüentemente, com
funções utilidade distintas na busca da maximização de objetivos diferentes uns dos
outros. Deste modo, o Estado não pode ser visto como um single ruler, mas deve ser
visto como uma organização de organizações, conforme assinala North et alli. (2009),
de modo que as relações entre os agentes do Estado não são harmônicas, o Estado não é
uma entidade homogênea.
Além disso, o Estado não é um mero fornecedor de bens e serviços, possuindo,
como assinala o próprio North (1990), o papel de fornecedor de incentivos aos agentes
econômicos. Tratar dessas questões insere uma dimensão importante para nosso estudo
sobre políticas de desenvolvimento em regiões como o Submédio São Francisco, a
saber, a dimensão política.

1.4.1.2. Estado como fornecedor de incentivos

North (1990) aponta o Estado como uma fonte de incentivos, que quando bem
direcionados levam ao engajamento dos indivíduos e organizações em atividades
produtivas, resultando no desenvolvimento econômico. North et alli. (2009) destacam
ainda o papel das organizações no desenvolvimento das economias. Em sua
caracterização das três ordens sociais que teriam emergido ao longo da evolução da
humanidade, os autores vêem uma relação entre o tipo de ordem social e o nível de
desenvolvimento econômico das sociedades.
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A ordem primitiva seria caracterizada por pequenos grupos de pessoas,
remontando às sociedades de caçadores e coletores (North; Wallis; Weingast, 2009,
p.2). A ordem de acesso limitado, ou estado natural, teria emergido com a “primeira
revolução social – neolítica, agrícola, urbana ou primeira revolução econômica – e ao
aparecimento dos primeiros grandes grupos permanentes de indivíduos por volta de 5 a
10 mil anos atrás” (North et alli., 2009, p.1)87. A ordem de acesso limitado seria
caracterizada por: (i) economias de crescimento lento vulneráveis a choques; (ii)
implementação de políticas sem o amplo consentimento dos governados; (iii) pequeno
número de organizações; (iv) governos menores e mais centralizados; (v)
predominância de relacionamentos sociais personalizados, incluindo privilégios,
hierarquias sociais, leis que perpetuam a desigualdade, direitos de propriedade
inseguros, bem como o sentimento de que nem todos os indivíduos seriam iguais
(North; Wallis; Weingast, 2009, p.12). A característica mais marcante da ordem de
acesso limitado é o personalismo das relações sociais e econômicas, ou seja, o que o
indivíduo é vai marcá-lo para o resto da vida, limitando seu acesso a determinados
círculos sociais e recursos econômicos. Ou seja, não existe muita mobilidade social.
Uma ilustração clara dessa idéia seria o sistema de castas indiano.

Relacionamentos pessoais, quem alguém é ou quem se conhece, formam a base para a
organização social e constituem a arena para a interação individual, particularmente os
relacionamentos pessoais entre indivíduos poderosos. Estados naturais limitam a
habilidade dos indivíduos de formar organizações. (North; Wallis; Weingast, 2009,
p.2)88

Um cenário diferente pode ser verificado no que os autores denominam como
ordem de acesso aberto, que teria emergido com a segunda revolução social, iniciada há
duzentos anos e que duraria até hoje. North et alli. (2009, p.2) identifica esse período
com a modernidade e amplo desenvolvimento tecnológico da sociedade. Esse tipo de
ordem social seria caracterizado principalmente pela maior participação dos cidadãos,
por direitos políticos impessoais, por instituições mais transparentes e suporte legal
para uma ampla gama de formas organizacionais, incluindo partidos políticos e
87

“Recorded human history began with the first social revolution – the Neolithic, agricultural, urban, or
first economic revolution – and the appearance of the first large permanent groups of individuals between
five thousand and ten thousand years ago.” (North et alli., 2009, p.1)
88
“Personal relationships, who one is and who one knows, form the basis for social organization and
constitute the arena for individual interaction, particularly personal relationships among powerful
individuals. Natural states limit the ability of individuals to form organizations.” (North; Wallis;
Weingast, 2009, p.2)
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organizações econômicas (North; Wallis; Weingast, 2009, p.2). A ordem de acesso
aberto seria caracterizada pelos seguintes elementos: (i) desenvolvimento político e
econômico; (ii) economias que experimentaram menos episódios de crescimento
negativo; (iii) sociedades civis ricas e vibrantes, com muitas organizações; (iv) governos
maiores e mais descentralizados; (v) relacionamentos sociais impessoais amplamente
difundidos, incluindo o domínio da lei, direitos de propriedade seguros, justiça, e
igualdade, ou seja, todos são tratados da mesma maneira (North; Wallis; Weingast,
2009, p.12).

Na ordem de acesso aberto que emergiu na segunda revolução social, as relações
pessoais ainda são importantes, mas categorias impessoais de indivíduos, comumente
denominados cidadãos, interagem através de amplas áreas de comportamento social
sem a necessidade de se ter conhecimento da identidade individual de seus parceiros. A
identidade, que em estados naturais é inerentemente pessoal, passa a ser definida como
um conjunto de características impessoais nas ordens de acesso aberto. A habilidade
para formar organizações que sociedades maiores possuem é aberta a qualquer um que
seja dotado de critérios mínimos e impessoais. Ambas as ordens sociais possuem
organizações públicas e privadas, mas os estados naturais limitam o acesso àquelas
organizações que sociedades de acesso aberto não limitam. (North; Wallis; Weingast,
2009, p.2)89

Esses três tipos de ordem social são tratados como etapas evolutivas, em que a
ordem de acesso aberto é a que se associaria às economias mais prósperas, ou seja, essas
economias possuem instituições que de algum modo promovem e sustentam seu nível
de desenvolvimento. North et alli. (2009, p.12) chamam a atenção para o fato de que
não há nenhuma teleologia implicada na proposta da emergência dessas três ordens
sociais ao longo da evolução da humanidade, posto que a dinâmica da ordem social é
uma dinâmica de mudança, não uma dinâmica de progresso. Os autores apontam ainda
que 85% da população mundial ainda viveria em sociedades caracterizadas por ordens
de acesso limitado (North; Wallis; Weingast, 2009, p.13). Nesse sentido, sociedades
com ordem social aberta possuiriam as condições favoráveis ao desenvolvimento
econômico. Podemos perceber que nessa concepção de Estado já aparece a questão da
democracia.
89

“In the open access orders that emerged in the second social revolution, personal relations still matter,
but impersonal categories of individuals, often called citizens, interact over wide areas of social behavior
with no need to be cognizant of the individual identity of their partners. Identity, which in natural states is
inherently personal, becomes defined as a set of impersonal characteristics in open access orders. The
ability to form organizations that the larger society supports is open to everyone who meets a set of
minimal and impersonal criteria. Both social orders have public and private organization, but natural
states limit access to those organizations whereas open access societies do not.” (North; Wallis; Weingast,
2009, p.2)
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Os primeiros indivíduos que se aventuraram pelo sertão nordestino nos
primeiros séculos do descobrimento formaram grupos dispersos, mas ainda assim
ligados a uma atividade agropecuária de subsistência. Nesses anos era possível
identificar essa sociedade sertaneja com uma sociedade de ordem de acesso limitado.
Essa forma de organização social não se restringiu ao sertão, sendo característica da
colônia escravista brasileira. Mesmo depois de instaurada a república e abolida a
escravidão, ainda não se pode falar em sociedade de ordem de acesso aberto no Brasil.
Talvez esta somente tenha sido iniciada com o fim da ditadura militar nos anos 1980,
pois desde os primeiros anos da república o jogo político brasileira dava muito pouco
espaço para a participação popular. A emergência de uma ordem de acesso aberto
coincide com a mudança no papel do Estado no Submédio São Francisco, em que as
organizações governamentais passam a ter na iniciativa privada um aliado de suas
políticas ao invés de proverem de forma isolada a infra-estrutura necessária à construção
de uma economia de mercado na região.

1.4.2. Formas de ação do Estado

Vimos que o Estado é um agente fundamental para a promoção e sustentação do
desenvolvimento econômico, como ilustra, ainda que com algumas modificações ao
longo do tempo, a teoria de North. Embora se reconheça a importância de certas
categorias explicativas do desenvolvimento econômico como capital social e confiança,
alguns autores vêm apontando a necessidade de se observar alguns mecanismos que
mobilizam essas categorias no sentido de políticas de desenvolvimento bem sucedidas.
Christoforou (2010) aponta que o capital social seria capaz de promover o engajamento
cívico, gerando uma sinergia positiva entre Estado e sociedade, fator evidenciado por
Evans (1996). O Estado é capaz de ensejar numa localidade a emergência de arranjos
institucionais com o potencial promotor do desenvolvimento, mas a realização desse
potencial dependerá do tipo de intervenção do Estado e da forma como as organizações
e os agentes do Estado buscam alcançar seu público alvo, as firmas e os cidadãos. Um
determinado estoque de capital social pode se converter num catalisador das políticas
governamentais, mas o que fazer em localidades onde a vida cívica, expressa em
associações diversas, e fatores como a confiança que os agentes econômicos depositam
uns nos outros não está presente?
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Apesar de alguns autores, como Locke (2001), Evans (1996) e Tendler (1998),
apontarem caminhos para a construção de ambientes de cooperação entre os agentes,
ajudando no sucesso das políticas governamentais, nenhum desses autores sugere um
modelo único para todos os casos de desenvolvimento. Nesse sentido, não
construiremos a partir dos autores e teorias aqui mencionados um modelo geral capaz de
explicar todos os casos de desenvolvimento econômico. A intenção é tão somente
destacar algumas categorias que se mostraram presentes em casos de desenvolvimento
econômico e que poderão nos ajudar a iluminar o objeto sugerido nesse trabalho, a
saber, o ambiente institucional que possibilitou a emergência de uma indústria do vinho
no Nordeste brasileiro. Ao lado da iniciativa privada e do engajamento da população
local, a presença e a forma de atuação do Estado serão elementos fundamentais para a
explicação do caso da vitivinicultura no sertão nordestino.
Importante notar que ao mesmo tempo em que não se pretende construir um
modelo geral, também não se abandona a necessidade de construção de bases teóricoanalíticas, uma vez que a realidade empírica somente pode ser observada através de
lentes conceituais. Contudo, o caráter histórico dessa realidade empírica demanda uma
constante revisão dessas lentes conceituais, limitando o uso de modelos gerais. Nesse
sentido, aos papéis de garantidor dos direitos de propriedade e de sinalizador
institucional através do fornecimento de incentivos é importante adicionar o papel do
Estado como parceiro de firmas, cidadãos e associações na promoção de políticas
voltadas ao desenvolvimento econômico.
O caso do desenvolvimento da vitivinicultura no nordeste do Rio Grande do Sul
é um exemplo de parceria entre os agentes – imigrante italiano – e o Estado, que
incentivava essa atividade como forma de manter o imigrante em terras sulistas. A
evolução institucional no Submédio São Francisco é um exemplo de como a ação
isolada dos agentes, sejam eles indivíduos visionários, organizações privadas ou as
próprias organizações governamentais, acabaram por fracassar. Somente com a união de
esforços das organizações do Estado e de empresas privadas, aliada ao apoio político
local, foi possível inserir o Submédio São Francisco no cenário econômico brasileiro,
lançando as bases para o subseqüente desenvolvimento do segundo pólo produtor de
vinhos finos do Brasil.
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1.4.2.1. Os quatro papéis do Estado
Em seu livro Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation90,
Evans sugere que mais importante seria discutir que tipo de papel o Estado desempenha
em lugar de quanto ou qual o tamanho do Estado necessário para o sucesso de sua
atuação. Podemos concordar com North que o Estado possui o monopólio da força,
arrecada impostos, oferta bens e serviços para seus contribuintes, formula e garante
direitos de propriedade e fornece incentivos aos agentes econômicos, contudo, o Estado
deve ser colocado numa perspectiva mais ampla. Esse esforço se faz necessário para que
possamos compreender experiências de desenvolvimento como a do pólo PetrolinaJuazeiro, no Submédio São Francisco, em que após as primeiras iniciativas
organizacionais do Estado no início do século XX verificou-se que o problema se
colocava além do exercício dessas funções básicas. O que explica a emergência de um
pólo de fruticultura irrigada e de produção de vinhos finos são as parcerias estabelecidas
entre organizações governamentais e empresas privadas, que encontraram apoio político
local.
Evans (2004, p.29) reconhece as funções clássicas do Estado de guerrear e
assegurar a ordem interna, o que nos termos de North chamaríamos de monopólio da
violência, mas acrescenta o fomento da transformação econômica e a garantia de níveis
mínimos de bem-estar social como funções adicionais do Estado. O autor destaca ainda
que o bom desempenho do Estado no exercício dessas funções adicionais é uma fonte
de legitimidade política, ou seja, o “desempenho econômico é, em si mesmo, uma fonte
de legitimidade, além de ser um meio de cumprir os objetivos clássicos de garantir a
sobrevivência militar e a ordem interna” (Evans, 2004, p.30).
Naturalmente, para promover a transformação econômica e garantir o bem-estar
social os governantes devem administrar bem o dinheiro público, mas a distribuição
desses recursos não ocorre num ambiente apolítico. Os mecanismos internos da
Administração Pública são fundamentais na compreensão do sucesso das economias.
Essa é uma das contribuições de Evans (2004) da qual faremos uso, uma vez que o autor
segue nesse sentido ao enfatizar o papel da burocracia no bom funcionamento do Estado
e da economia. Adotaremos a sugestão de Evans (2004, p.35-36) de se mudar o foco de
uma análise do quanto de intervenção do Estado para uma análise do tipo de
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intervenção do Estado que seria necessária para a transformação econômica. Nos
parágrafos seguintes veremos os papéis de demiurgo, de custódio, de parteiro e de
pastoreio que o Estado pode assumir de acordo com Evans (2004).
O custódio seria aquele Estado que impõe mais restrição que promoção de
políticas, regulando a produção sem nela se envolver diretamente (Evans, 2004, p.3839). Essa foi a forma de atuação do Estado que perdurou durante algum tempo no sertão
nordestino, em que os agentes do Estado somente se faziam presentes para cobrar
impostos dos pecuaristas e para reprimi-los através da política estadual (provincial).
Já o Estado demiurgo caracteriza-se pela produção de bens e serviços,
envolvendo-se diretamente na sua produção (Evans, 2004 p.39). Através dos primeiros
projetos de construção de açudes e fornecimento de água, liderados pelo DNOCS –
antigo IOCS e IFOCS –, o Estado se envolveu diretamente no serviço de distribuição de
água, exercendo um papel de demiurgo. Esse também é o caso de economias muito
estatizadas, em que as empresas fornecedoras de serviços de distribuição de água e luz,
de telefonia e até de televisão são controladas diretamente pelo Estado.
O Estado parteiro é aquele caracterizado mais pela promoção que pela restrição,
ao contrário do Estado custódio. Protecionismo, fornecimento de subsídios e outros
incentivos fazem parte do conjunto de políticas do Estado parteiro, que busca promover
o aparecimento de novos grupos empresariais ou induzir a entrada de grupos já
existentes em áreas mais complexas da indústria (Evans, 2004, p.39). O Estado parteiro
tem, portanto, o papel de atrair e mobilizar as forças do empresariado privado para um
novo setor, ou para um setor nascente, procurando a “maximização da indução da
tomada de decisões” (Hirschman91 apud Evans, 2004, p.115). Como veremos em
capítulos posteriores esse foi o tipo de política adotada pela CODEVASF quando da
licitação de perímetros irrigados no Submédio São Francisco. Em vez de se envolver
diretamente na produção frutícola, a CODEVASF distribuiu áreas irrigadas à iniciativa
privada, formada, sobretudo, por médias e grandes empresas. Outras organizações
governamentais como a EMBRAPA participaram fornecendo apoio técnico aos
produtores que se instalaram na região, o que já remete ao papel de pastoreio do Estado.
O Estado pastoreio possui um papel de manutenção da estrutura erguida pelo
Estado parteiro, cultivando, nutrindo e encorajando as forças empresariais que foram
atraídas para certa localidade (Evans, 2004, p.115). Nesse sentido, o Estado pastoreio
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tem o papel de sinalizar e estabelecer organizações estatais para a implementação de
empreendimentos mais arriscados, dependentes de atividades de pesquisa e
desenvolvimento (Evans, 2004, p.39-40). Nesse sentido, o Estado pastoreio visa tornar
sustentável e duradouro o desenvolvimento obtido através da parceria estabelecida entre
as organizações governamentais e as empresas (organizações privadas).

O pastoreio, assim como o parto, pode assumir uma variedade de formas. Pode
simplesmente sinalizar o apoio do Estado para firmas que se arriscam em áreas e setores
mais desafiadores tecnologicamente; pode ser tão complexo quanto montar
empreendimentos estatais para assumir as tarefas complementares de maior risco, como
pesquisa e desenvolvimento, sem as quais as firmas privadas não podem ir adiante.
Independente da técnica, o pastoreio envolve uma combinação de suporte e estímulo.
Em alguns aspectos, exige menos esforços do que o parto, porque já existem as
contrapartes privadas com que trabalhar. É mais desafiador pela mesma razão. A
existência de um setor privado diretamente interessado aumenta o risco de “captura”.
(Evans, 2004, p.119)

Não basta atrair o empresariado privado se não são desenvolvidas políticas de
apoio complementares, capazes de manter a estrutura criada no longo prazo,
transmitindo para o futuro as políticas implementadas no presente. Os projetos de
irrigação da CODEVASF vieram acompanhados da instalação de instituições de ensino
e pesquisa, dentre outras organizações que surgiram na região. As políticas
governamentais no Submédio São Francisco não se limitaram ao fornecimento de terras
irrigadas, mas também se buscou atrair empresas capazes de desenvolver culturas de
alto valor agregado, como a manga, o melão e a uva, além de se investir na formação de
uma mão de obra qualificada para essas empresas. Estariam disponibilizados, deste
modo, recursos capazes de tornar a vinicultura possível no sertão nordestino.
Outro aspecto importante é apontado por Damiani (1999, 2003), que destaca a
postura das autoridades locais como fundamental para o sucesso dos projetos de
irrigação da CODEVASF no Submédio São Francisco. O sucesso de tais projetos teria
sido possível por conta de uma adesão diferenciada das elites locais às políticas
governamentais corporificadas na CODEVASF, que não viram a presença de
organizações federais como uma ameaça a seu poder local. Esse envolvimento das elites
locais, o comprometimento da população da região e o engajamento do empresariado de
outros Estados e até de outros países vão ao encontro de um elemento considerado por
Locke (2001) como fundamental para o desenvolvimento local, a confiança.
Relacionado aos fatos mencionados estão os conceitos de sinergia e
complementaridade desenvolvidos por Evans (1996), que podem explicar o porquê das
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mesmas políticas desenvolvidas pela CODEVASF terem tido resultados diferentes em
três regiões do Vale do São Francisco, a saber, na região de Petrolina-Juazeiro, no
Baixo São Francisco (nos Estados de Sergipe e Alagoas) e no Norte de Minas, conforme
apontado por Damiani (2003).
No item seguinte veremos a importância do Estado na sustentação de redes
caracterizadas pela presença de confiança entre os agentes, elemento apontado como
fundamental para o desenvolvimento econômico de certas regiões, que apesar de
possuírem capital físico e recursos naturais não apresentam um grau de
desenvolvimento compatível com sua dotação de recursos.

1.4.2.2. A sinergia Estado-Sociedade

O tipo de intervenção do Estado é importante para a obtenção dos resultados
almejados, todavia, faz-se necessário observar não apenas a forma de atuação do
Estado, mas também o modo como as organizações e os agentes do Estado buscam
alcançar as firmas e os cidadãos, público alvo de suas políticas. O ponto fundamental é
que sem a cooperação e o envolvimento de firmas e cidadãos fica difícil implementar
políticas de desenvolvimento bem sucedidas, uma vez que quem sofre a ação do
governo é não apenas um agente receptor, mas um agente modificador dessa ação.
Deste modo, o resultado pretendido de uma política depende não apenas do Plano
ideado pelo Estado, mas também da forma como os agentes econômicos entenderão e
reagirão a esse Plano. Se o resultado de uma política de desenvolvimento depende do
Estado, de cidadãos e firmas, a parceria entre esses agentes é fundamental para o
sucesso econômico das medidas governamentais. No âmbito da parceria entre o Estado
e os demais agentes econômicos algumas categorias analíticas – sinergia,
complementaridade, confiança, enraizamento, laços e redes – merecem alguma atenção.
Evans (1996) destaca a sinergia entre Estado e sociedade como fundamental
para o sucesso das políticas governamentais. Uma idéia subjacente ao pensamento de
Evans é que o sucesso das políticas do Estado depende que os agentes econômicos –
firmas e cidadãos – o vejam não como inimigo ou uma entidade exclusivamente
provedora, mas como um parceiro. Ou seja, não basta que os agentes fiquem esperando
que o Estado faça coisas ou forneça bens e serviços, faz-se necessário que os agentes
tomem como uma tarefa conjunta e de colaboração mútua as ações estatais.
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O Estado se corporifica em organizações governamentais e, mais concretamente,
em seus agentes, os servidores públicos. Daí advém o destaque dado por Evans (2004) à
burocracia weberiana, que seria antes a solução do que um entrave ao bom
funcionamento das organizações do Estado. A burocracia weberiana prevê um sistema
hierárquico em que cada parte possui sua função, em que os funcionários públicos
executam regras e procedimentos padrão, sendo, nesse sentido, peças da engrenagem
estatal. Deste modo, dispõe sobre o “tipo de estrutura institucional que o Estado deve ter
de forma que seja uma contrapartida eficiente aos grupos empresariais privados”
(Evans, 2004, p.59). Enquanto a ausência de burocracia ou a má burocracia seriam
inimigas do desenvolvimento, a burocracia weberiana seria um veículo para a sinergia
entre Estado e sociedade.

Instituições públicas são caracterizadas por traços Weberianos tradicionais como
recrutamento meritocrático, bons salários, duras sanções contra violações de normas
organizacionais, e seguras recompensas para o desempenho ao longo da carreira.
(Evans, 1996, p.195)92

Nesse sentido, o autor aponta que a sinergia93 depende tanto da
complementaridade, que seria um “modo convencional de conceituar as relações de
apoio mútuo entre atores públicos e privados” (Evans, 1996, p.179)94, quanto do
enraizamento, que são “laços que conectam os cidadãos aos funcionários públicos
através da fronteira público-privado” (Evans, 1996, p.180)95. Deste modo, a sinergia
envolve a colaboração entre agentes públicos e privados, mas está ancorada
fundamentalmente na qualidade dos laços existentes entre esses agentes no nível mais
micro da interação individual.

92

Public institutions are characterized by traditional Weberian features such as meritocratic recruitment,
good salaries, sharp sanctions against violations of organizational norms, and solid rewards for careerlong performance. Corruption is still common, but it has not been allowed to overwhelm the joint publicprivate project of industrialization. (Evans, 1996, p.195)
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public and private actors.” (Evans, 1996, p.179)
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“The Idea that synergy may be based on „embeddedness‟ – that is, on ties that connect citizens and
public officials across the public-private divide – is more novel.” (Evans, 1996, p.180)
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Complementaridade cria o potencial, mas não fornece uma base institucional para sua
realização. Muitos exemplos de sinergia envolvem laços concretos conectando Estado e
sociedade que torna possível explorar complementaridades. (Evans, 1996, p.204)96

Por conseguinte, é da interação diária entre cidadãos e funcionários públicos que
emergirá o meio através do qual os planos governamentais irão se efetivar, de modo que
o sucesso desses planos dependerá da qualidade do seu meio de transmissão, a saber,
das relações entre funcionários públicos e cidadãos, veículos da sinergia entre Estado e
sociedade.
Em seu livro Bom Governo nos Trópicos, Tendler (1998) relata casos de
políticas governamentais que caminharam nesse sentido e que foram bem sucedidas no
nordeste brasileiro, região comumente associada à pobreza, à seca e ao clientelismo. A
autora aponta a relação entre o governo e os cidadãos como determinante dos bons
resultados do programa de medicina preventiva – o Programa de Agentes de Saúde
(PAS) – implementado no Ceará no final da década de 1980 (Tendler, 1998, p.38-39). O
programa surgiu como um programa emergencial que visava gerar empregos num
período de seca e acabou passando a ser sustentado permanentemente pelo governo do
estado. Os empregos de agente de saúde, de caráter temporário, eram dados a pessoas da
região, mulheres de preferência, o que permitia uma maior proximidade entre os agentes
do Estado e os clientes desse programa de saúde. Tendler (1998) destaca a importância
desse enraizamento dos agentes do Estado na comunidade para a eficácia do programa
de saúde.

O que inspirava a confiança fundamental para os trabalhos do programa de saúde
eram atividades muito comuns. Por visitarem as casas durante o dia, quando as mães
estavam sozinhas com os filhos pequenos, os agentes de saúde por vezes ajudavam na
cozinha, na arrumação e tomando conta das crianças – dando banho no bebê,
aparando suas unhas ou cortando-lhe o cabelo. (...) „Ela é uma boa amiga‟, disse uma
mãe sobre a agente de saúde que trabalhava em sua comunidade. (Tendler, 1998,
p.64)

Esse exemplo retirado do estudo de Tendler (1998) aponta não apenas para o
reconhecimento teórico das redes de relacionamento e dos laços estabelecidos entre os
indivíduos, mas também para a importância prática de se considerar tais aspectos do
mundo social na elaboração e na implementação de políticas governamentais. Um ponto
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importante que não deve ser negligenciado é que os clientes das políticas
governamentais podem possuir, e em geral possuem, modelos mentais distintos, ou seja,
o formulador de políticas nem sempre tem a vivência necessária e/ou a sensibilidade
para capturar os modos de ser, pensar e agir dos clientes de suas políticas. A eficácia das
modificações institucionais lideradas por instâncias governamentais parece, portanto,
estar ligada ao enraizamento do próprio governo na sociedade, e quem responde em
nível micro pelo grau desse enraizamento são os agentes do Estado, os funcionários
públicos. A palavra-chave nesse relacionamento entre o Estado e os clientes de suas
políticas é confiança, ou a crença de que o Estado está agindo a favor dos interesses da
população e não a favor dos interesses privados de seus dirigentes.
Se o desenvolvimento depende dessas relações sinérgicas entre Estado e
sociedade, então o que fazer quando a sinergia não está presente? Evans (1996, p.202)
indica três caminhos possíveis para a construção de relações sinérgicas. Um deles é a
mudança em visões de mundo já estabelecidas, que poderíamos entender como modelos
mentais. Segundo o autor, novas definições “de identidade e interesses devem ser
construídas a partir de novas experiências e de interações, mas podem ser construídas
em anos ao invés de décadas ou séculos” (Evans, 1996, p.202)97. Outro caminho seria
uma mudança nas formas organizacionais, em que a localização e o esquema
hierárquico das organizações governamentais influenciariam na forma como essas
organizações e seus agentes interagem com a sociedade. Ou seja, isso tudo tem a ver
com a orientação das organizações governamentais, seus papéis e objetivos, bem como
com o comprometimento e a forma de atuação junto ao público dos funcionários dessas
organizações, os funcionários públicos. Por fim, a construção da sinergia pode começar
a partir da simples redefinição dos problemas (Evans, 1996, p.203).
Na interação entre agentes econômicos a confiança é um elemento, poderíamos
ainda dizer, um ativo, fundamental na medida em que a realidade social é composta de
indivíduos com interesses diversos, que na maioria das vezes não se conhecem
intimamente. Além disso, esses agentes interagem num ambiente de incerteza, dado que
os resultados de ações e decisões tomadas no presente não podem ser conhecidos ex
ante. Nesse sentido, como saber se um acordo será mantido? Como saber se um
contrato não será quebrado? Num ambiente no qual o futuro é incerto, não é possível
responder a essas questões com precisão, com certeza. Nesse sentido, o sucesso e a
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qualidade das parcerias dependerão da confiança que os agentes depositam uns nos
outros, que pode ser construída ao longo de anos de relações bem sucedidas e/ou podem
ser balizadas por um Estado que tenha legitimidade junto aos agentes.
Na mesma linha de Tendler (1998), Locke (2001) desenvolve um estudo sobre
políticas bem-sucedidas no sul da Itália e no nordeste do Brasil no qual visa mostrar
como é possível construir a confiança em locais conhecidos pela desorganização
institucional e pela ausência de confiança entre os indivíduos. O trabalho de Locke
(2001) nos ajuda a entender não apenas como relacionamentos baseados na confiança
são importantes para o desenvolvimento local, mas também como é possível construir
confiança em locais nos quais esta não existe98. O autor assim define confiança:

(...) os atores econômicos manifestam confiança quando, em situação de informação
incompleta e incerteza (as quais, eu acredito, caracterizam a maioria das situações
econômicas do mundo), estes atores expõem-se apesar disso ao risco de comportamento
oportunista porque têm razões para acreditar que os outros atores não tirarão proveito
dessa oportunidade. (Locke, 2001, p.259)

Segundo Locke (2001), a confiança é sustentada pelo tripé formado pelo
interesse próprio dos agentes econômicos, pela política governamental corporificada nas
organizações e pelos mecanismos de autopoliciamento desenvolvidos pela sociedade
civil. As evidências de Locke (2001) advêm de estudos de caso realizados sobre a
produção de mussarela de búfala no Sul da Itália e sobre a produção de uva e melão na
região de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), nordeste brasileiro.
Nosso estudo trata de um produto derivado do cultivo da uva, o vinho, que se
diferencia dos demais bens produzidos no pólo de fruticultura irrigada de PetrolinaJuazeiro por ser um bem com grande potencial de diferenciação do produto final.
Enquanto a uva e o melão obedecem a padrões de qualidade específicos, sendo produtos
relativamente homogêneos, os vinhos se diferenciam quanto ao tipo – vinho branco,
vinho tinto, vinho rose, espumante, vinho de sobremesa –, quanto à região na qual são
produzidos e quanto ao tipo da uva utilizada em sua confecção. Ademais, ao contrário
dos produtos da fruticultura irrigada, que são destinados ao mercado externo, os vinhos
finos produzidos na região se destinam em sua grande maioria ao mercado interno. O
lugar de segundo produtor nacional de vinhos finos mostra que o Submédio São
Francisco não é apenas um pólo exportador de produtos homogêneos, mas também uma
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sobre o programa de medicina preventiva no Ceará, caminha nessa mesma direção.
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região que desenvolve tecnologias específicas à produção de bens diferenciados de
maior valor agregado, como é o caso do vinho fino.
Locke (2001) sustenta que a produção de uva e melão para exportação no pólo
Petrolina-Juazeiro foi possível através da atuação conjunta de uma organização federal
– a CODEVASF –, de uma organização de produtores – a Valexport, com seus
mecanismos de autopoliciamento –, e das empresas produtoras, dotadas de seu interesse
próprio, gerando um ambiente de estabilidade institucional favorável à atividade
econômica. Nosso objetivo é mostrar que também no caso da vitivinicultura no
Submédio São Francisco esteve presente um ambiente institucional propício à atração
de investimentos nesse setor a partir, principalmente, da década de 1980.

1.5. Síntese do Capítulo

Nesse capítulo vimos um conjunto de conceitos e teorias que nos ajudarão a
iluminar o objeto em questão, a atividade vitivinícola do Vale do São Francisco. Nesses
comentários finais pretende-se indicar a forma de utilização desse arcabouço conceitual
discutido nesse capítulo.
A partir da exposição do esquema conceitual dos autores da velha e da nova
economia institucional pudemos observar a importância das instituições na vida dos
agentes econômicos. Existem basicamente dois tipos de agentes, os indivíduos e as
organizações, em que os primeiros são dotados de uma racionalidade limitada, enquanto
as organizações possuem um objetivo comum, posto pelos indivíduos que as compõem,
mas não possuem uma racionalidade imanente. Nesse sentido, os trabalhadores e os
diretores de uma firma são indivíduos dotados de racionalidade limitada, ou seja,
recebem e processam informações para tomar suas decisões, seja no âmbito da empresa
na qual trabalham, seja em sua vida particular. Já a firma que os emprega não possui
uma unidade central de processamento de informações, mas possui uma unidade de
tomada de decisões, que deve respeitar os objetivos da firma e de seus diretores, mas a
firma em si não é dotada de racionalidade. Nesse sentido, indivíduos e organizações –
que podem ser firmas, escolas, igrejas, o próprio Estado, etc. – são todos agentes, mas a
forma como tomam decisões e agem, que transacionam, é diferente.
Entender o processo de tomada de decisão dos agentes econômicos exige não
apenas a compreensão de como o indivíduo processa informações, de como as
organizações se constituem internamente e articulam os interesses envolvidos, mas
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exige, principalmente, o entendimento da armação institucional que restringe a ação
individual e que ao mesmo tempo molda os modelos mentais dos indivíduos. Por isso
separamos a dimensão institucional das regras do jogo da dimensão institucional dos
modelos mentais. Isso nos permite observar as restrições impostas pelas regras do jogo
ao mesmo tempo em que nos habilita a considerar o processo de tomada de decisão que
leva às ações formadoras das regras do jogo futuras. Observar esses dois momentos é
importante para que não se tenha uma compreensão das instituições como imutáveis,
nem dos indivíduos como dotados do poder de modificar essas instituições de maneira
irrestrita. A idéia básica é que indivíduos e organizações possuem uma margem de
manobra para realizar suas ações, em que a amplitude dessa margem de manobra
dependerá do seu poder político e econômico. Reconhecer as restrições à ação de
indivíduos e organizações, ao mesmo tempo em que estes são capazes de modificar
essas restrições ao longo do tempo, significa dar um papel para a história em nossa
análise. Em outras palavras, a compreensão do estado atual das coisas demanda uma
reflexão acerca dos seus antecedentes históricos.
Por fim, se entendemos a análise das instituições, em suas três dimensões (regras
do jogo, modelos mentais, organizações), como fundamental para a explicação dos
fenômenos econômicos e sociais, não podemos deixar de considerar uma organização
em especial, o Estado. Por gerir a lei máxima de um país (Constituição), por possuir o
monopólio da força (poder de polícia), por ser responsável pela estabilidade econômica
(controle da oferta de moeda) e por ser responsável pelo bem-estar da sociedade como
um todo, o Estado encerra em si um poder social e econômico superior ao de qualquer
indivíduo ou organização. Ademais, em regiões que ficaram para trás no processo de
desenvolvimento econômico, como é o caso do sertão nordestino, a figura do Estado se
impõe com mais urgência. Em regiões desse tipo fica difícil pensar em qualquer caso de
sucesso que não esteja ligado à ação do Estado. Por esse motivo se dedicou um amplo
espaço para o papel do Estado nesse primeiro capítulo. Contudo, o Estado sozinho não é
capaz de erigir uma armação institucional bem sucedida, uma vez que esta também é
composta de organizações e instituições informais. Deste modo, a colaboração dos
agentes envolvidos, aliada a uma atuação promotora, em lugar de uma ação
exclusivamente restritiva, da iniciativa privada por parte do Estado explica os resultados
da indústria vitivinícola no Vale do São Francisco.
Os conceitos que devemos reter são o conceito de instituições como regras do
jogo, formais e informais, capazes de moldar os modelos mentais dos agentes
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econômicos, fornecendo incentivos a atividades produtivas ou a atividades piratas, que
nos termos de North (1981) se referem a instituições que premiam atividades não
produtivas como o roubo e a violência. Não devemos esquecer, contudo, que os agentes
– organizações e indivíduos – também podem modificar as regras do jogo. Precisamos
reter ainda a dimensão das instituições como organizações, sejam elas firmas,
associações públicas ou privadas ou o próprio Estado. Um momento importante da
análise, evidenciado no capítulo 3, é o da investigação histórico-institucional, na qual se
busca trazer à tona o path-dependence, ou a história que as instituições sertanejas
formais e informais carregaram ao longo do tempo.
Especial atenção é dada ao Estado e à sua participação no desenvolvimento do
Submédio São Francisco. Nesse sentido, apontamos ao longo da evolução históricoinstitucional do sertão nordestino, do qual o Submédio São Francisco faz parte, os
papéis de custódio, demiurgo, parteiro e pastoreio que o Estado assumiu, nos termos de
Evans (2004). Também se assinala as formas de organização social – ordem primitiva,
ordem de acesso limitado, ordem de acesso aberto – que foram se sucedendo ao longo
da história dessa região, nos termos de North et. alli. (2009). Importante notar que a
ordem de acesso aberto coincide com a combinação dos papéis de parteiro e de
pastoreio do Estado, quando se verifica uma maior articulação entre organizações
governamentais (Estado) e organizações privadas (empresas). Nessa fase de maior
articulação entre os agentes econômicos e o Estado, o número de organizações é maior e
as redes e os laços sociais passam a ter maior importância num sentido positivo, ou seja,
deixam de ser estritamente clientelistas.
No capítulo seguinte procederemos a uma contextualização da atividade
vitivinícola no Brasil vis-à-vis nos demais países produtores como forma de entender
como a vinicultura do Vale do São Francisco se insere no mercado de vinhos finos. No
capítulo terceiro veremos um pouco da história do sertão nordestino, região na qual se
localiza o Submédio São Francisco. Após uma reflexão histórica que vai do século XVI
até o início do século XX, período pré-institucional do Vale do São Francisco, passamos
ao estudo do período em que os planos de desenvolvimento voltados a essa região
foram implementados.
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CAPÍTULO 2

FORMAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE VINHOS NO BRASIL

A vitivinicultura é resultado, em grande parte, dos fluxos migratórios 99, uma vez
que é uma atividade enraizada na cultura e nos costumes dos povos, que ao se
deslocarem territorialmente levaram consigo o hábito do cultivo e do consumo do
vinho. Muitos povos europeus consideram o vinho mais um alimento que um tipo de
bebida alcoólica. Nesse sentido, a cultura do vinho faz parte dos modelos mentais de
indivíduos de algumas sociedades, sendo transmitida de pai para filho através de regras
informais que orientam a produção e o consumo do vinho. Esse é o denominado Velho
Mundo do vinho, localizado em países europeus com grande tradição na vitivinicultura.
No dito Novo Mundo do vinho, composto de países cuja vitivinicultura é uma atividade
mais recente, a produção e o consumo do vinho são mais orientados por regras formais,
descritas em livros e manuais.
Atualmente, o negócio do vinho movimenta cerca de 180 bilhões de dólares por
ano no mercado mundial. A participação dos países do Novo Mundo que era de 5% em
1970, atualmente é de 50%, de modo que nesses anos o Velho Mundo passou de 95%
de participação mundial no mercado de vinhos para os mesmos 50% de participação do
Novo Mundo100. Gergaud; Livat (2007) apontam que a dificuldade em acessar a
qualidade dos vinhos do Velho Mundo teria provocando a perda de mercado para os
Vinhos do Novo mundo, cujos rótulos são mais fáceis de ler, sinalizando de forma mais
clara a qualidade do conteúdo da garrafa. Normalmente os vinhos do Velho Mundo
indicam a região na qual são produzidos ou o nome do Château que os elaborou, cujo
acesso à informação que essas indicações veiculam é restrito àqueles que conhecem as
regiões produtoras e os vinhos do Velho Mundo. Os vinhos do Novo Mundo mais
comumente assinalam nos rótulos a variedade de uva a partir do qual são elaborados os
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Ver Sluszz; Padilha (2008, p.10) e Wilk (2001, p.15).
Ver “Panorama da Vitivinivultura Brasileira” (2007). O Velho Mundo compreende países
tradicionalmente produtores de vinhos como Portugal, Espanha, Itália e França, enquanto o Novo Mundo
é representado por países que passaram a produzir vinhos mais recentemente, como o Brasil, a Argentina,
o Chile, o Uruguai, os Estados Unidos, a África do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia.
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vinhos, em que alguns países adotam determinadas uvas como “uva ícone” daquele
país, apesar dessas uvas serem, em sua grande maioria, oriundas de castas francesas101.
Nesse capítulo buscamos entender como se formou institucionalmente o
mercado de vinhos no Brasil, o que remonta à imigração italiana do último quartel do
século XIX no Rio Grande do Sul. Destarte, a pergunta que pretendemos responder é
como o vinho emergiu como uma atividade econômica de maior expressão no Rio
Grande do Sul, se expandindo posteriormente para o sertão nordestino?
Embora tenham ocorrido tentativas desde o século XVI de cultivo da vinha no
Brasil, estas eram marginais e sem maior importância, uma vez que o colonizador
português não tinha como objetivo se instalar definitivamente em território brasileiro e
as dificuldades de adaptação da videira européia ao clima e ao solo brasileiro tornavam
a vitivinicultura uma atividade muito improvável frente à tecnologia da época. Com a
imigração italiana do final século XIX a produção de vinho começou como uma forma
de reproduzir em terras brasileiras os costumes da terra natal, em que a cultura do vinho
estava fortemente arraigada nos modelos mentais desses imigrantes italianos, assim
como ainda é uma cultura forte entre grande parte dos povos europeus e dos
descendentes de italianos no Brasil. O desenvolvimento posterior da vitivinicultura
resultou da emergência de regras do jogo e de organizações que transformaram uma
atividade inicialmente de subsistência numa atividade de mercado. Esse capítulo trata,
portanto, dessas regras do jogo e dessas organizações que ajudaram, ao lado do hábito
de consumir vinho do imigrante italiano, na emergência de uma atividade vitivinícola
no Brasil. Essa atividade inicia-se no Rio Grande do Sul, migrando mais recentemente
para Santa Catarina e para o Vale do São Francisco102.
Como vimos no capítulo 1, instituições podem ser entendidas como regras do
jogo, sendo capazes de reduzir as incertezas inerentes a um mundo repleto de agentes
limitados cognitivamente, constituindo os modelos mentais dos indivíduos. Nesse
sentido, uma institucionalidade sob a forma de associações permitiu uma maior
organização dos produtores, pelo lado da oferta, e uma melhor sinalização quanto à
qualidade do produto, pelo lado da demanda. A formação de organizações propiciou
ainda a constituição de grupos de produtores com maior poder de negociação, portanto,
mais fortes economicamente. A ausência de uma maior união dos produtores de
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Alguns exemplos são o Uruguai e a uva Tannat, a Argentina e a uva Malbec, a África do Sul e a uva
Pinotage, o Chile com a uva Carménère, o Brasil que tem buscado na Merlot sua uva ícone, dentre outros.
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Me refiro nesse caso às regiões produtoras de vinhos finos.
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Pelotas103, localizada ao sul do Rio Grande do Sul, em torno de um conjunto de regras
organizadas no âmbito de organizações ligadas à atividade vitivinícola local fez com
que esses produtores se apresentassem como concorrentes frágeis frente aos
vitivinicultores do nordeste do Rio Grande do Sul.
Enquanto a atividade vinícola teria surgido de forma espontânea com a
imigração italiana no Rio Grande do Sul no final do século XIX, a atividade vinícola no
Vale do São Francisco teria sido resultado da expansão empresarial de vinícolas
gaúchas, possibilitada pela armação institucional moldada no Submédio São Francisco a
partir de meados da década de 1980. Nesse sentido, o hábito enquanto modelo mental
esteve mais presente na origem da vitivinicultura gaúcha, enquanto as organizações
foram um fator mais preponderante no caso do vinho do Vale do São Francisco, que fez
parte de um projeto de desenvolvimento regional aliado a estratégias concorrenciais de
vinícolas gaúchas e de grupos internacionais.
A década de 1990 representou um ponto de inflexão no desenvolvimento da
vitivinicultura brasileira, em que as vinícolas passaram a se preocupar mais com a
qualidade, efeito da abertura econômica e a conseqüente concorrência do vinho
importado (vinhos finos), provocando uma mudança nos padrões de qualidade da
indústria brasileira, até então focada nos “vinhos de garrafão” (vinho comum). A
construção de organizações (associações) voltadas à vitivinicultura já era uma prática
comum entre os vinicultores gaúchos, mas a maior competitividade trazida pela abertura
do mercado aos vinhos importados tornou essa reunião em organizações um imperativo
para se manter no mercado104. Com um maior foco na qualidade, foi necessário
construir mecanismos de sinalização da qualidade do produto, como a Indicação de
Procedência Vale dos Vinhedos. Foram essas vinícolas com foco no vinho fino que
migraram para o Vale do São Francisco. A expansão do setor vitivinícola gaúcho em
busca de produtos diferenciados, como é evidenciado pelo Projeto de Expressão do
Terroir Brasileiro da Miolo Wine Group105, que se instalou em diferentes regiões do Rio
Grande do Sul e no Vale do São Francisco como forma de produzir vinhos
característicos da região na qual as uvas são cultivadas. Essa expansão da vitivinicultura
em busca de um novo terroir explicaria, em parte, por que a vitivinicultura foi para o
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Ver Grando (1987).
Vargas (2002) destaca a importância de organizações locais, clientes, feiras do setor e publicações
especializadas como principais fontes de informação e adoção de inovações.
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Vale do São Francisco. Como a instalação de uma indústria do vinho foi possível no
sertão nordestino será a questão do capítulo 3.

2.1. O Mercado de Vinhos no Brasil

O mercado de vinhos brasileiro se formou a partir da imigração italiana do final
do século XIX, tendo a atividade vitivinícola se expandido para outras regiões gaúchas e
para outros estados brasileiros no final do século XX. Veremos como isso aconteceu
nos itens seguintes. Nesse item buscamos entender as características gerais do mercado
de vinhos brasileiro, destacando aspectos do lado da oferta, do lado da demanda, bem
como os problemas enfrentados pelos vinhos brasileiros. Essa apresentação inicial do
mercado de vinhos brasileiro se faz importante para que possamos contextualizar a
evolução institucional da vitivinicultura no Rio Grande do Sul (item 2.2) e no Vale do
São Francisco (item 2.3).

2.1.1. Atividade Vitivinícola: vinhos comuns e vinhos finos

A atividade vitivinícola é composta de dois sistemas de produção, um
relacionado à produção da uva e outro referente à produção do vinho e dos demais
derivados da uva106. Embora sejam atividades interligadas, a viticultura e a vinicultura
constituem sistemas de produção distintos. O progresso técnico na atividade vinícola é
veloz, contudo, segundo Teruchkin (s.d.; 2004), mesmo com as pesquisas desenvolvidas
no sentido de adaptar a vitis vinífera ao nosso clima e solo a qualidade da uva no Brasil
ainda seria considerada inferior àquela obtida nas tradicionais regiões vitivinícolas do
mundo. Apesar dessa percepção de Teruchkin, o vinho brasileiro tem ganhado medalhas
no Brasil e no exterior. Segundo dados da UVIBRA, em dez anos de vitivinicultura, o
vinho fino brasileiro teria ganhado 1.345 premiações internacionais, dentre estas 356
medalhas de ouro107.
De modo geral, o vinho é definido por lei como “a bebida obtida pela
fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura”108. Contudo,
existem dois tipos de videira, a videira americana (vitis labrusca, vitis riparia, vitis
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Para alguns detalhes sobre a produção da uva e do vinhos ver Apêndice I e II. Ver também algumas
leis relativas à uva e aos seus derivados no Quadro 3, Apêndice V.
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Ver Quadro 4, Apêndice V.
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Lei 7.678, de 8 de Novembro de 1988, art. 3º.
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aestivalis, dentre outras), que dá origem ao vinho comum, e a videira européia (vitis
vinífera), que dá origem ao vinho fino. Também pode ser encontrado outro tipo de
videira que mistura a videira americana e a européia, originando uvas híbridas, que
produzirão vinhos comuns. A legislação brasileira, referente aos derivados da uva,
classifica os vinhos em quatro tipos109:

1. Vinhos comuns e de consumo corrente: produzido a partir de uvas americanas ou
híbridas;
2. Vinhos finos ou nobres: produzido a partir da vitis vinífera;
3. Espumantes: presença de CO2;
4. Frisantes: presença de CO2 em menor pressão.

O que é curioso na legislação brasileira é que ela reconhece a produção de
vinhos a partir de uvas não viníferas, que não são produzidos e sequer reconhecidos
como vinhos propriamente ditos pela grande maioria dos países produtores de vinhos.
As uvas não viníferas (castas americanas) seriam inadequadas à vinificação por
produzirem vinhos com baixo teor alcoólico, sofrendo muito amiúde o processo de
adição de açúcar ao mosto (chaptalização), além de apresentarem um aroma conhecido
como foxy (raposa molhada), considerado desagradável pelo consumidor de vinhos
finos.
Um país cuja história da vinha e do vinho se assemelha à do Brasil é os Estados
Unidos, que teve a produção do vinho para fins comerciais interrompida pela Lei Seca
de 1920 e também produziu, durante algum tempo, vinhos a partir de uvas não viníferas
(Taber, 2006). Atualmente os Estados Unidos, a exemplo dos demais países
vitivinicultores, produzem vinhos apenas a partir da vitis vinífera. No Brasil a produção
de vinhos comuns ainda supera em muito o volume de vinhos finos. Em 2009, o vinho
comum respondeu por 60% da produção total, enquanto o vinho fino representou pouco
mais de 11% do total de derivados da uva produzidos no Rio Grande do Sul110. O Rio
Grande do Sul representa atualmente cerca de 90% da produção total de vinhos no
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A referida legislação é denominada Lei do Vinho; Lei 7.678 de 08/11/1988, regulamentada pelo
Decreto 99.066 de 08/03/1990. Sem alterar o a distinção entre vinhos de mesa e vinhos finos, a Lei
10.970, de 12 de novembro de 2004, fornece uma classificação mais detalhada dos tipos de vinhos, que os
subdivide em vinhos de mesa, leve, fino, espumante, frisante, gaseificado, licoroso e composto. Quanto à
cor o vinho pode ser tinto, brando ou rosé (também denominado rosado ou clarete). Por fim, quanto ao
teor de açúcar o vinho pode ser classificado como nature, extra-brut, brut, seco (também denominado
como sec ou dry), meio doce (também denominado como meio seco ou demi-sec), suave ou doce. Essa
classificação brasileira dos vinhos é compatível com a classificação do Mercosul, que consta no
“Relatório Vitivinícola do Mercosul”. Ver GRUPO MERCADO COMUM (1996).
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Dados da Tabela 1, Apêndice VI.
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Brasil, portanto, acredita-se que os dados referentes a esse estado sejam representativos
do cenário vinícola brasileiro, ao menos em termos quantitativos111.
A predominância do vinho de mesa tem sua origem nas condições que o colono
italiano encontrou no final do século XIX. Sem a tecnologia necessária, a elaboração de
vinhos a partir da uva americana era mais acessível, uma vez que as castas européias
encontravam dificuldades quanto à adaptação ao clima e ao solo brasileiros. Com o
passar dos anos e com o incremento tecnológico verificado no setor vitivinícola,
algumas vitivinícolas cresceram, se modernizaram e passaram a investir nos vinhos
finos, a maioria manteve a produção de vinhos comuns, mais barato de se produzir e
com preços compatíveis com os da cerveja, um bem substituto em relação ao vinho de
mesa. Voltaremos a essas questões adiante.

2.1.2. Novo Mundo e Velho Mundo: a importância do terroir e das Indicações
Geográficas

A atividade vinícola tem na viticultura sua fonte principal de matéria-prima, pois
a qualidade do vinho está intrinsecamente ligada à qualidade da uva a partir da qual o
vinho é produzido. Destarte, a procedência e o tipo da uva é um dos indicativos de
qualidade do vinho, daí a importância das Indicações Geográficas, que sinalizam para o
consumidor a qualidade do vinho, a ele agregando valor112.
Uma Indicação Geográfica (IG) agrega valor ao transmitir para o consumidor a
informação que determinado produto possui certo nível de qualidade garantida e, sendo
essa IG outorgada por uma organização de âmbito federal como o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) pode-se dizer que essa informação é confiável. Ou seja, a
IG não é um mero instrumento de propaganda, uma vez que é uma certificação obtida a
partir de critérios de qualidade estabelecidos por especialistas e validados por uma
organização do Estado.
As Indicações Geográficas podem ser de dois tipos, a saber, Indicação de
Procedência (IP) e Denominação de Origem Controlada (DOC), conforme previsto pela
Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 1997113. A diferença fundamental é que
enquanto a IP dispõe apenas sobre a localização territorial e estabelece um nível mínimo
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Ver Loiva (2008; 2009).
Veremos mais sobre as Indicações Geográficas no item 2.2.
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Lei nº 9.279. Ver Machado (s.d.), Nierdele (2009), Tonietto; Zanus (2007), Blume; Specht (2008) e
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de qualidade, a DOC é mais rígida, exigindo não apenas a delimitação territorial, mas
também, no caso dos vinhos, as variedades de uvas utilizadas, os processos de
vinificação, dentre outros detalhes técnicos envolvidos na elaboração do vinho.
Um exemplo famoso de DOC é o champagne, que na França é classificado
como Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). A França foi o primeiro país a
estabelecer indicações geográficas, o fazendo desde a década de 1930 114. O champagne
é um vinho espumante, produzido na região francesa da Champagne, através do método
tradicional, ou champenoise, utilizando, dentre algumas outras castas, as variedades
Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay115. Deste modo, não é possível produzir
champagne em outras regiões francesas e muito menos em outros países do mundo,
mesmo que o vinicultor realize os procedimentos previstos na legislação francesa, fora
daquela área delimitada na Champagne o máximo que se pode produzir é um
espumante.
Contudo, a vinícola brasileira Peterlongo utiliza o nome champagne em seus
espumantes, como é o caso da linha Fino Champagne Peterlongo, composta de
espumantes produzidos a partir do método charmat que, ao contrário do método
champenoise, não realiza a segunda fermentação em garrafa, mas no próprio tanque de
aço inox116. A explicação para a permissão do uso da denominação champagne está no
fato de que a Vinícola Peterlongo começou a produzir seus espumantes antes da
legislação francesa ser criada. As demais vinícolas, que iniciaram a produção de
espumantes após a legislação francesa entrar em vigor não podem utilizar em seus
rótulos o nome champagne, devendo denominar seus vinhos simplesmente como
espumantes. O mesmo ocorre com o queijo Brie, o Cognac, dentre outros produtos
DOC. No Brasil, possuem Indicação de Procedência produtos como a cachaça de
Paraty, os charutos do sul da Bahia, os chocolates de Gramado, os queijos de Minas
Gerais, os vinhos do Vale dos Vinhedos, dentre outros.
A idéia da DOC é bem próxima ao conceito de terroir, definido como os
aspectos edafoclimáticos (clima e solo) aliados à cultura e à tecnologia empregadas na
produção do vinho, ou seja, são os fatores naturais, humanos e tecnológicos envolvidos
na elaboração do vinho117. Nesse sentido, o vinho é resultado das condições
edafoclimáticas da região na qual as uvas são cultivadas, do talento e dos
114

Ver Garcia-Parpet (2004).
Ver Apêndice II.
116
Ver Apêndice II.
117
Ver Apêndice II.
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conhecimentos tácitos e formais do vitivinicultor e da tecnologia disponível. A DOC
seria a certificação, garantida por organizações do Estado, de que esses fatores de fato
se refletem qualitativamente no vinho.
A questão do terroir está no cerne das discussões acerca da comparabilidade
entre os vinhos do Velho Mundo – França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha – e os
vinhos do Novo Mundo – Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, África do
Sul, Nova Zelândia e Austrália118. Muito amiúde se afirma que os vinhos do Novo
Mundo não possuem terroir.

Duas concepções do vinho e da regulação do mercado, que, como diz John Robinson
(1999), podem ser resumidas em sua relação com a natureza – força motora
determinante no “Velho Mundo”, inimigo que deve ser controlado, dominado pela
ciência no “Novo Mundo” –, são evocadas nos meios profissionais e enófilos pelas
expressões vins de terroir versus “vinhos tecnológicos”. (Garcia-Parpet, 2004, p.131)119

Uma vez que o conceito de terroir passou a englobar os aspectos tecnológicos,
talvez não seja tão preciso distinguir entre vins de terroir e vinhos tecnológicos. Tanto o
Velho Mundo quanto o Novo Mundo possuem seu terroir específico, o que de fato
diferencia o Velho Mundo é a tradição vitivinícola. Enquanto os países vitivinicultores
europeus elaboram vinhos há séculos, os países do Novo Mundo produzem vinhos há
apenas uma dezena de anos a partir da iniciativa de imigrantes europeus ou de grandes
empresas. Por ser uma atividade mais recente nos países do Novo Mundo, a legislação é
mais flexível, permitindo o uso mais intensivo de recursos tecnológicos de correção do
vinho120. Advém daí a grande ênfase na tecnologia empregada pelas vinícolas mais
jovens. O marketing, ao lado do preço e da flexibilidade na produção do vinho, mais
livre em relação às regras formais postas pelas Denominações de Origem, é um dos
fatores que fez com que os vinhos do Novo Mundo ganhassem cada vez mais o mercado
outrora dominado pelo Velho Mundo.
Deste modo, a atividade vitivinícola possui um ativo muito específico, a
localização dos vinhedos. Não é possível modificar as condições naturais de modo a
fazer, por exemplo, nevar em São Paulo e a partir daí produzir um eiswein como os que
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Ver tabela 8, Apêndice VI.
A autora menciona John Robinson, mas a autora faz referência a uma edição de 1999 do livro “The
Oxford Companion to Wine”, que na verdade é de autoria de Jancis Robinson.
120
Ver Albert (2004).
119
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são produzidos na Áustria e no Canadá121. Desta forma, a própria região diferencia os
produtos e gera vantagens comparativas. A Serra Gaúcha é considerada uma das
melhores regiões do mundo para a produção de espumantes, uma vez que seu clima
úmido, com muitas chuvas, acaba por originar uvas com alta acidez, excelentes para a
produção de espumantes e vinhos brancos. A região francesa da Champagne possui
condições climáticas semelhantes que também dão origem a uvas mais ácidas. Já as
uvas do Vale do São Francisco possuem uma menor acidez e uma maior concentração
de açúcar, sendo mais propícias à produção de vinhos tintos. O mesmo ocorreria com os
vinhos da África do Sul, mesmo estando ao sul dos vinhedos do Vale do São Francisco,
em que a insolação produziria vinhos mais alcoólicos, conseqüentemente mais
encorpados122. Nesse sentido, afirma Aguiar (2000):

Com efeito o vinho não é uma mercadoria qualquer, não pode ser produzida em
qualquer lugar e deve obedecer a regras bem mais complexas do que a simples
minimização de custos de produção. A localização das vinhas, à semelhança de
qualquer outra unidade de produção, está submetida à regra das vantagens
comparativas; cada região tem as suas e são bem mais importantes e determinantes da
sua imagem e posição no mercado que unicamente os custos de produção. (Aguiar,
2000)

As denominações de origem controlada visam delimitar uma localidade e
controlar os processos produtivos institucionalmente, de modo a indicar e, em certa
medida, garantir ao consumidor de forma mais transparente o processo de produção e a
qualidade contida numa garrafa de vinho. A flexibilidade dos vinhedos do Vale do São
Francisco diante dos recursos tecnológicos por um lado permite certa manipulação da
natureza, mas por outro dificulta a construção de uma identidade do vinho sertanejo
baseada em aspectos específicos da região, a menos que a especificidade regional seja
justamente a possibilidade de maior controle das condições naturais.
Destarte, a vitivinicultura é uma atividade que demanda uma abordagem
institucionalista, uma vez que contém elementos não econômicos fortes como o hábito,
a união entre regras informais, postas pela cultura e pela tradição, e regras formais que
delimitam práticas e regiões produtoras, e por esse motivo acabaram demandando, ao
menos no caso brasileiro, maior apoio organizacional do Estado. Naturalmente, a
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O eiswein ou icewine é um vinho produzido a partir de uvas colhidas congeladas, cuja concentração de
açúcar permite produzir vinhos mais doces, de sobremesa. Ver Apêndice II.
122
A maior concentração de açúcar das uvas dessas regiões pode ser percebida no paladar dos seus vinhos
que, mesmo considerados secos, possuem uma leve doçura.
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abordagem institucionalista pode ser aplicada em outros mercados, como o de
automóveis, no qual a decisão de consumo não se baseia apenas na necessidade de
transporte, o de roupas, que contém elementos estéticos e culturais para além da mera
necessidade de se vestir, bem como de outros bens cujas categorias tradicionais da
ciência econômica como preços e custos não são os únicos elementos de decisão de
consumo e produção. A atividade vitivinícola foi escolhida como objeto desse trabalho
por permitir a reconstrução de uma experiência de evolução institucional numa região
que parecia fadada ao fracasso sócio-econômico, o sertão nordestino.
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2.1.3. Regiões Vitivinícolas Brasileiras
A vinha é cultivada em seis estados brasileiros123. Na tabela 2.1 são apresentados
dados sobre a produção anual de vinhos e de mosto de uva por estados brasileiros, de
1980 até 1999. Esses dados foram obtidos no portal da internet da EMBRAPA Uva e
Vinho, estando a produção de vinhos e mosto de uva por Estados disponível somente
até 1999124.

Tabela 2.1: Produção de Vinhos e de Mosto de Uva - Produção anual por Estado (em milhões de litros)
Rio Grande
Santa
Minas
São Paulo
Paraná
Pernambuco
Total
do Sul¹
Catarina
Gerais
1980
200
19
21
5
0,57
si
246
1981
284
23
13
2
0,95
si
323
1982
330
22
9
2
0,76
si
363
1983
188
14
6
1
0,12
si
209
1984
243
19
7
1
0,33
si
272
1985
380
26
4
2
0,47
si
413
1986
235
21
7
3
0,56
si
267
1987
233
14
7
2
0,35
si
256
1988
372
20
4
3
0,53
si
400
1989
293
17
5
1
0,60
si
317
1990
345
18
4
1
0,77
si
370
1991
238
8
3
2
0,67
si
252
1992
284
13
2
0,82
0,37
si
301
1993
289
16
0,79
si
0,39
si
306
1994
329
17
2
si
0,29
si
349
1995
335
16
2
0,95
0,28
0,65
354
1996
248
10
0,99
0,80
si
1
260
1997
312
14
2
0,78
si
1
329
1998
255
13
1
0,82
si
3
269
1999
358
16
1
1
si
7
376
(1) Dados de mosto e suco concentrado transformados em litros de mosto e suco simples.
si - sem informação
Fonte: Ministério da Agricultura -SERPV SP, SC, MG e PR; União Brasileira de Vitivinicultura UVIBRA. Elaborado pela Embrapa - http://www.cnpuv.embrapa.br/servicos/vitivinicultura/producao/
(acesso em: 23.03.2007 - 10:16)
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Ver mapas 1 a 6, Apêndice IV.
Não foi possível obter dados mais recentes junto à EMBRAPA UVA E VINHO, que concentra a
maioria das informações sobre vitivinicultura no Brasil. Essa tabela sobre produção de vinhos e mosto por
Estado é elaborada, pela EMBRAPA, a partir de dados do Ministério da Agricultura e da UVIBRA.
Tentei conseguir esses dados junto às três organizações, mas não obtive resposta ou tive minha solicitação
encaminhada para outros setores, dos quais também não obtive resposta. Os dados para o Rio Grande do
Sul são mais completos e estão disponíveis até o ano de 2009, alguns desses dados são apresentados nos
apêndices. Já os dados para o Vale do São Francisco, bem como para outras regiões vitivinícolas
brasileira são mais escassos, sendo as informações normalmente obtidas no local, através de artigos
acadêmicos, de reportagens sobre vinhos ou em revistas especializadas em vitivinicultura.
124
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Uma rápida inspeção na tabela 2.1 nos permite observar a grande participação do
Rio Grande do Sul na vitivinicultura brasileira. No ano de 1999 o estado do Rio Grande
do Sul respondeu por 95% da produção total de vinho e mosto de uva. Em segundo
lugar ficou o estado de Santa Catarina, com pouco mais de 4% da produção nacional. A
produção em Minas Gerais apresentou níveis baixos, porém estáveis ao longo do tempo,
enquanto verificou-se uma queda na participação dos estados de São Paulo e Paraná na
produção nacional de vinho e mosto de uva. O destaque ficou com o estado de
Pernambuco, que passa de uma produção de 648.200 litros em 1995 para 7.091.261
litros em 1999, aumentando sua participação na produção nacional de 0,18% para
1,88% em apenas 5 anos.
Os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul destinam a quase
totalidade das uvas produzidas ao processamento industrial, enquanto nos demais
estados predomina a produção de uvas para consumo in natura. Em São Roque (SP) são
produzidas uvas americanas e híbridas, sendo que grande parte do vinho produzido
nesse estado é transportado a granel do Rio Grande do Sul e engarrafado em São Paulo.
As regiões de Caldas em Minas Gerais e do Vale do Rio do Peixe em Santa Catarina são
semelhantes à região de São Roque no que concerne à produção da uva e do vinho.
Contudo, merece destaque a incipiente atividade vitivinícola voltada à produção de
vinhos finos no estado de Santa Catarina125.
Segundo dados de 2002, existiam no Rio Grande do Sul 620 estabelecimentos
vinificadores, sendo que destes, menos de 18% (110 vinícolas) elaboravam vinhos finos
e outros tipos de vinhos, e apenas 5 vinícolas produziam 60% dos vinhos finos
(Teruchkin, s.d.). A região da Serra Gaúcha domina a vitivinicultura do país desde o
século XIX, época da imigração italiana no Rio Grande do Sul126. A estrutura fundiária
regional é fragmentada em pequenas propriedades, implicando aumento nos custos de
produção da uva, o que se reflete numa estrutura industrial também fragmentada em
mais de 500 pequenos produtores de vinho, que enfrentam obstáculos à comercialização
de seus produtos (Rosa; Simões, 2004, p.77). Já a produção do vinho fino é concentrada
em poucos produtores, o que pode ser explicado pelo maior nível tecnológico necessário
à produção de vinhos a partir de uvas viníferas. Ademais, Rosa (2001, p.110) assinala
que as barreiras à entrada do setor de vinhos finos são maiores que as barreiras à entrada

125

Ver item 2.3. Ver também Rosa e Simões (2004, p.80) e “Vitivinicultura em Santa Catarina: situação
atual e perspectivas” (2005).
126
Ver Tabela 2, Apêndice VI. Ver item 2.2.
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no setor de vinhos comuns, uma vez que é difícil obter uvas de boa qualidade para a
elaboração do vinho fino.
A produção de vinhos finos e espumantes gaúchos encontra-se concentrada no
Vale dos Vinhedos, que compreende parte dos municípios de Bento Gonçalves,
Garibaldi e Monte Belo do Sul. Cabe destacar ainda o município de Santana do
Livramento, o qual responde por 12% dos vinhos finos produzidos no Rio Grande do
Sul, sendo sua produção composta em 99% por vinhos finos, ou seja, praticamente só
elabora vinhos a partir de uvas viníferas127. Nesse município se localiza a mais nova
aquisição da Miolo Wine Group, que agora passa a comercializar os vinhos da marca
Almadén.
Embora estejam disponíveis somente até 1999, esses dados já são bastante
expressivos, chamando a atenção para a vitivinicultura nordestina. Na região do Vale do
São Francisco são produzidas uvas de mesa, destinadas à exportação, e uvas européias,
destinadas ao mercado interno e à produção de vinhos finos (Rosa; Simões, 2004, p.80).
Atualmente, os vinhos do Vale do São Francisco já são responsáveis por 15% do
mercado nacional, liderando as exportações brasileiras de uva in natura (VINHOVASF,
s.d.). Importante notar que esses 15% do mercado nacional de vinhos finos são
dominados por apenas 6 vinícolas. A área plantada de uvas para consumo in natura no
Vale do São Francisco é de cerca de 7.000 hectares, enquanto a área plantada para
produção de uvas destinadas à elaboração de vinhos fica em torno de 1.000 hectares.
O fato da produção do Vale do São Francisco ser em sua grande maioria de
vinhos finos é um fato que merece destaque, uma vez que o vinho comum ainda
responde pelo maior nível de produção no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o
vinicultor que foi para o Vale do São Francisco produzir vinhos não foi atrás somente
dos ótimos índices de produtividade, que são mais explorados pelos produtores de uva
in natura. A grande vantagem para o vitivinicultor nessa região é a exploração de uma
nova região vitivinícola, além da possibilidade de produzir vinhos em qualquer época
do ano, uma vez que através do correto emprego da tecnologia disponível é possível
controlar os ciclos da videira, obtendo as tão propaladas 5 safras a cada dois anos.

127

Santana do Livramento fica ao sul do Rio Grande do Sul. Os dados referentes à participação municipal
na produção do vinho e dos demais derivados da uva ver Tabela 3, Apêndice VI.
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2.1.4. Caracterização do Mercado de Vinhos Brasileiro

Como já vimos anteriormente, o mercado de vinhos brasileiro é segmentado em
vinhos finos e vinhos comuns, o que gera distintos padrões de concorrência. Triches et
alli. (2004) realizaram um estudo estatístico que mostra que a cerveja e o vinho
possuem elasticidade cruzada positiva, indicando a substitutibilidade entre esses bens.
Contudo, os autores não fazem essa estatística para os vinhos comuns e os vinhos finos
separadamente128. Embora não esteja disponível um estudo empírico específico sobre os
bens substitutos do vinho fino e do vinho comum, parece razoável imaginar que os
vinhos comuns teriam como substitutos produtos como algumas cachaças e as cervejas
de maior nível de produção e consumo129. Já o mercado dos vinhos finos seria disputado
por bebidas de maior valor agregado, como os vinhos importados, as cervejas artesanais
nacionais, as cervejas importadas, alguns uísques, brandies, grappas e algumas
cachaças. Deste modo, não apenas o processo produtivo do vinho fino é diferente, mas
seu mercado também é distinto do mercado dos vinhos comuns.
O vinho é distribuído em carros-tanque, em garrafas, de normalmente 750 ml e
375 ml, e em garrafões130. Esta é outra diferença entre os vinhos finos e os vinhos
comuns. Enquanto os vinhos finos são comercializados, em sua grande maioria, em
garrafas de 750 ml ou meias-garrafas de 375 ml, os vinhos comuns são comercializados
principalmente em carros-tanques, para envasamento no seu local de destino. Os
principais destinos do vinho brasileiro são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o
próprio Rio Grande do Sul131. Segundo Ashenfelter (2007) os consumidores se dividem
em dois grupos, o daqueles que pagam pelo vinho pela sua qualidade e o daqueles que
buscam status através do consumo do vinho132. Em termos veblenianos, o componente
conspícuo do consumo é determinante da forma como os vinhos são engarrafados e
distribuídos. Representando um símbolo de destaque social, não faz parte das regras
informais de consumo de vinhos entre as classes médias e altas da sociedade o consumo
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Dias; Santos Junior; Padula (2008) apontam o vinho comum como um bem substituto da cerveja.
Troncoso-Valverde (2004) assinala que a partir de 1982 a cerveja teria se tornado um bem substituto da
cerveja no Chile.
129
Cervejas do tipo pilsen de até R$ 1,50 a lata, no supermercado.
130
Ver tabela 4, Apêndice VI.
131
Para os destinos da produção vinícola brasileira, ver tabela 5, Apêndice VI.
132
Combris; Lecocq; Visser (1997) assinalam ainda que enquanto características objetivas dos vinhos –
aquelas que podem ser lidas nos rótulos – determinam seu preço, as características sensoriais dos vinhos –
proveniente de degustações técnicas – determinam as notas que são atribuídas aos vinhos por experts.
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de um garrafão de vinho em meio a um jantar, seja entre amigos em casa, seja num
restaurante.
Para além da questão do status social, a comercialização do vinho fino em
garrafas menores possui uma razão de ordem qualitativa. Uma vez aberta uma garrafa
de vinho, esta deve ser consumida preferencialmente no mesmo dia, no máximo, no dia
seguinte, caso o consumidor possua equipamentos adequados à retirada do excesso de
oxigênio da garrafa. Uma meia garrafa é ideal para o consumo imediato de uma ou duas
pessoas que bebam moderadamente. O consumidor dos vinhos comuns não se importa
em consumir seus vinhos em períodos mais longos, uma vez que a queda na qualidade
inicial do vinho não é tão perceptível no caso dos vinhos comuns. Ademais, o consumo
de vinhos em garrafão, atualmente até dos vinhos comuns em geral, não representa um
símbolo de distinção social. Os vinhos comuns são padronizados, enquanto os vinhos
finos possuem uma maior diferenciação entre si, sendo o próprio conhecimento dessas
diferenças indicativo de certo status.
O consumidor de vinhos finos tem como características principais uma maior
renda133 e algum grau de informação acerca dos vinhos que consome, obtido através de
publicações especializadas134, degustações organizadas por organizações do setor e
pelas próprias vinícolas, através do enoturismo local e das degustações de promoção da
marca nas grandes capitais brasileiras135. Em seu estudo estatístico, Triches et alli.
(2004) identificaram ainda que a demanda por vinhos é inelástica (no valor de 0,9) e a
elasticidade renda da demanda é de 4,9, indicando que o vinho é um bem superior.
Deste modo, um limitante significativo da demanda por vinhos é a renda136. Outros
fatores limitantes do mercado de vinhos finos brasileiro são os custos de produção,
causados pela forte tributação do vinho nacional vis-à-vis seus concorrentes latino133

Pesquisa do CEPA-UFRGS mostra que 60% dos consumidores de vinhos finos possui renda familiar
superior a R$1.201,00 (Nique; Freire, 2002, p.7).
134
Em um estudo matemático, Ali; Sébastien; Visser (2005) assinalam que as avaliações de um dos
maiores experts do mundo do vinho, Robert Parker134, são capazes de gerar um incremento de 3 euros por
garrafa de vinho de Bordeaux. Parker possui um jornal denominado Wine Advocate. Ver:
www.erobertparket.com
135
Gergaud; Ginsburgh (2007) buscam avaliar quanto os recursos naturais e tecnológicos explicam as
avaliações qualitativas de consumidores e experts. Os autores indicam que os recursos tecnológicos –
variedade de uvas, coleta e engarrafamento – explicam melhor a avaliação de experts e consumidores do
que as dotações naturais – características do terreno, localização do vinhedo e demais aspectos do terroir.
Já Gergaud; Livat (2007) estudam a forma como os consumidores usam os sinais disponíveis – preço,
marca, preferência e consumo passado – para avaliar a qualidade dos vinhos de Bordeaux.
136
Podemos idealizar dois tipos de consumidores, aqueles que por aspectos culturais e/ou por hábito
consumiriam vinho de qualquer modo, abrindo mão do consumo de outros bens e aqueles que estariam
dispostos a consumir vinhos caso este seja compatível com o orçamento planejado. No primeiro caso a
renda total seria uma variável a ser considerada, no segundo caso seria necessário observar a renda
disponível do consumidor.
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americanos, a concorrência com o vinho importado, que tem a ver com preço 137 e
qualidade, e o baixo consumo per capita.

2.1.4.1. Limitações Internas ao Vinho Brasileiro

As principais limitações internas ao vinho brasileiro são os custos, elevados pela
tributação, e o baixo consumo per capita, explicado pela renda e por fatores culturais.
Segundo Rosa (2001, p.94), na época de sua pesquisa, os maiores componentes da
estrutura de custos dos vinhos eram os tributos, representando 41,3% do preço final do
vinho, e a embalagem, com uma participação de 23,2% no preço de uma garrafa de
vinho. O vinho mesmo respondia por 12,2% do custo de uma garrafa138. Em estudo
mais recente, Bruch; Fensterseifer (2005) apontam que a tributação incidente sobre os
vinhos finos, vinhos comuns e espumantes, é em média de 45%, podendo variar,
dependendo do produto e do estado, de 36% a 56% do preço final do vinho139. Os
vinhos chilenos e argentinos, por receberem uma menor tributação na origem, entrariam
no mercado nacional com preços mais competitivos, prejudicando os vinhos finos
brasileiros.
A questão dos custos se apresenta ainda de forma diferenciada nas distintas
regiões produtoras de vinhos finos. Enquanto em algumas regiões do Rio Grande do Sul
o problema são as chuvas na ocasião da colheita, aumentando a acidez das uvas, no
Planalto Catarinense o problema são as geadas, tudo isso aumenta o custo do vinho
produzido nessas regiões. Os principais custos envolvidos na produção de vinhos no
Vale do São Francisco são o transporte para os mercados consumidores do Sul e do
Sudeste, os mercados fornecedores de insumos e a grande dependência de tecnologias
de produção de uvas no semi-árido140.
Outro limitante do mercado de vinhos no Brasil é o baixo consumo per capita.
Segundo dados de 1999, o Brasil ocupava o 53º lugar no ranking do consumo mundial
de vinho por habitante (Rosa; Simões, 2004; Albert, 2004). Uma vez que em 1999 o
137

Segundo Santos; Fernandes; Machado; Fernandez; Schmidt (2008, p.44), os consumidores consideram
caros os vinhos a partir de 5 euros.
138
Ver tabela 5, Apêndice VI.
139
Dados na tabela 6, Apêndice VI. O sistema tributário brasileiro é regido pela CF/1988 e pelo Código
Tributário Nacional. Os tributos que incidem sobre o vinho fino, o vinho de mesa e o espumante são:
INSS empregador, INSS trabalhador, SESI, SESC, SEBRAE, SENAI, SENAC, SAT, Salário Educação,
II, FUNRURAL, CPMF, IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISSQN, CSLL, IR, sobre taxa IR (Bruch;
Fensterseifer, 2005).
140
Ver quadro 5, Apêndice V.
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consumo per capita era de 1,7 litros e, em 2006, o consumo per capita foi de 1,8 litros,
a posição do Brasil no ranking mundial não deve ter se alterado significativamente141. O
primeiro fato que chama a atenção é o consumo per capita brasileiro vis-à-vis o
consumo dos demais países. O consumo per capita brasileiro em 2006 foi inferior ao do
Paraguai, de 6,3 litros por habitante nesse mesmo ano. Porquanto o consumo per capita
tenha crescido em alguns países, como foi o caso do Peru, que passou de 0,7 litros per
capita em 1997 para 2,4 litros per capita em 2006 (crescimento de 111,1%), e da Nova
Zelândia, que passou de 1,0 litro per capita em 1997 para 2,1 litros per capita em 2006
(crescimento de 68,5%), o consumo per capita no Brasil cresceu somente 7,9% em
quase uma década.
Essa discussão não pretende explicar o porquê do consumo per capita brasileiro
ser tão reduzido, uma vez que uma resposta a essa questão demandaria um estudo de
outra natureza, mas sugere que talvez a transmissão de regras informais, de modelos
mentais, através da cultura e da tradição não sejam os únicos fatores explicativos da
armação institucional vigente. O caso da produção de vinho nas colônias de italianos no
Rio Grande do Sul indica que talvez seja o caso da construção de uma cultura do vinho
difundida por toda a comunidade. No caso brasileiro, a variabilidade regional ao lado
das desigualdades sociais talvez seja um entrave à construção de um mercado
consumidor de vinho mais amplo e homogêneo. Nesse sentido, a renda poderia explicar,
em parte, esse baixo consumo per capita, hipótese que talvez fique enfraquecida se
olharmos para a renda de países sul-americanos grandes consumidores de vinho. O
preço do vinho é outro fator que influencia a quantidade consumida do produto.
Ademais, o clima pouco ameno de cidades como o Rio de Janeiro não propicia o
consumo de vinhos o ano todo.
Não possuímos dados sobre o consumo per capita por cidades ou regiões
brasileiras, mas é possível inferir que, dada a variabilidade cultural e climática
brasileira, esse consumo per capita seja maior em determinadas cidades. Dados
esparsos informam que o consumo per capita brasileiro, em 1990, era de 1,67 litros,
enquanto no Rio Grande do Sul o consumo era de 5,77 litros por habitante (Rosa, 2001,
p.92). Segundo pesquisa realizada pelo ICEP (Instituto Centro-Oeste de Educação e
Pesquisa) em 2006, o consumo per capita nas regiões Sul e Sudeste era 3 vezes maior
que no Norte e Nordeste (Blume; Hoff; Pedroso, 2007, p.9-10). Outros dados dessa
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pesquisa mostram que 80% do vinho consumido é tinto, que os vinhos finos são
consumidos pelas classes A e B, que os picos de demanda acontecem no inverno e nas
festas de final de ano, que os homens consomem mais vinhos tintos, as mulheres
consomem mais espumantes e 65% das compras são realizadas no varejo por mulheres
(Blume; Hoff; Pedroso, 2007, p.9-10). Deste modo, se os elementos determinantes do
consumo do vinho Brasil são o clima, a época do ano, a renda e fatores culturais, não é
de se espantar que o consumo per capita da cerveja seja de 40 litros anuais e a do vinho
seja de 1,8 litros por habitante/ano (Rosa, 2001, p.104).

2.1.4.2. Limitações Externas ao Vinho Brasileiro
Para apontarmos outro fator limitante ao mercado brasileiro de vinhos – a
concorrência com os vinhos importados – temos que observar, ainda que brevemente, o
mercado internacional de vinhos.
O Brasil se insere entre os países do Novo Mundo, com a peculiaridade de
produzir vinhos finos e vinhos comuns. No ano de 2006, 38,32% da uva produzida foi
processada industrialmente, sendo mais de 60% da uva destinada ao consumo in natura,
situação bem diferente daquela verificada no ano de 1990, em que 62,44% da uva
produzida teve como destino o processamento industrial142. O volume de exportações de
uvas no Brasil é superior ao volume importado a partir do ano 2000. Embora não
tenhamos dados para afirmar com precisão a participação dos estados nessas
exportações, pode-se inferir que grande parte desse impulso exportador venha do pólo
de fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, que responde atualmente por 60% de
toda uva exportada pelo Brasil143.
O mesmo não é verdadeiro no caso dos vinhos. O Brasil possui historicamente
exportações em torno de 1 milhão de dólares, contra uma média histórica de
importações da ordem de US$ 20 milhões até 1990, atingindo US$ 80 milhões em 2000
(Rosa; Simões, 2004, p.81-84). Além do reduzido consumo per capita de vinhos, o
mercado brasileiro guarda uma especificidade adicional, a saber, a presença do vinho
importado é significativa nas mesas do brasileiro, representando 64,89% do mercado
nacional144. Dias; Santos Junior; Padula (2008) apontam que o vinho importado não
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Ver tabela 9, Apêndice VI.
Ver Filho (2010, p.68-69).
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Ver “Panorama da Vitivinivultura Brasileira” (2007). Ver também dados da tabela 11, Apêndice VI.
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afeta a produção do vinho comum, que cresce no mesmo sentido do consumo, mas o
vinho importado produziria um impacto negativo na produção do vinho fino. Ou seja, o
vinho importado, por aspectos qualitativos e de preço, é um concorrente direto do vinho
fino, mas não do vinho comum.
Um dos fatores explicativos desse maior consumo de vinhos importados remete
à questão do status social, pois até a abertura comercial da década de 1990 os produtos
importados eram bem mais caros do que o são atualmente e sua qualidade era muito
superior à do produto brasileiro, de modo que o importado adquiriu esse caráter de
produto indicador de certa qualidade e posição social. Ademais, as variações da taxa de
câmbio podem tornar o produto brasileiro mais ou menos atrativo. Quando favoráveis
ao produto importado, o vinho chileno, argentino e uruguaio pode chegar ao mercado
brasileiro com preços mais baixos que o do produto nacional, ganhando o mercado dos
vinhos finos brasileiros, cujo preço não consegue atingir níveis tão baixos. Teruchkin
(2004) aponta como motivos para os elevados preços dos vinhos brasileiro vis-à-vis
seus concorrentes sul-americanos, o preço da uva, o peso da elevada carga tributária
brasileira sobre o vinho, superior àquela dos demais países do Mercosul e os impostos
em cascata que são aplicados ao longo de toda a cadeia produtiva do vinho. Conforme
visto anteriormente, a excessiva tributação é apontada como um elemento que gera
desvantagens para o produto brasileiro diante de seus concorrentes do Mercosul.
Por fim, mas não menos importante deve-se destacar que as preferências do
consumidor também possuem um papel fundamental na decisão entre o vinho nacional
e o vinho importado. Argumenta-se que o vinho brasileiro deve primeiro ganhar o
mercado nacional, mas deve-se ter em conta também o fato de que a conquista do
mercado nacional passa pela construção de uma imagem de qualidade do vinho
brasileiro comparável a dos vinhos importados. Deste modo, o marketing se coloca
como um elemento importante para a promoção do vinho brasileiro. Uma vinícola que
percebeu isso e tem obtido bons resultados é a Miolo Wine Group.
Como forma de promover o vinho brasileiro no mercado internacional foi posto
em prática o projeto Wines from Brazil, implantado em 2002 pela Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS-RS). Resultados positivos quanto à imagem,
conseqüentemente quanto ao volume de vinho exportado, foram obtidos. Foram
estabelecidos acordos com a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos
(APEX) e com o Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), chegando em 2007 com um
aumento de 2 para 20 países para os quais o vinho brasileiro é exportado, agregando 28
100

vinícolas ao projeto. O objetivo principal desse projeto é “capacitar, adequar processos e
produtos para o desenvolvimento das exportações” (WINES FROM BRAZIL, s.d.),
divulgar a marca “Brasil” e apresentar o vinho brasileiro em feiras internacionais,
melhorando sua imagem no exterior145.
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Ver página da internet: www.winesfrombrazil.com.br. Acesso em: 28.06.2010.

101

A tabela 2.2 apresenta alguns dados sobre as exportações de vinhos para o ano
de 2009.
Tabela 2.2: Exportações brasileiras por destino, em volume, porcentagem e valor (2009)
Volume (milhões
Valor FOB
País
%
%
USD/litro
de litros)
(milhões de USD)
EUA
0,182 15,81
0,429 18,59
2,36
Alemanha
0,143 12,45
0,369 15,98
2,58
Colômbia
0,125 10,88
0,296 12,81
2,36
Japão
0,130 11,29
0,226
9,79
1,74
Portugal
0,141 12,28
0,169
7,32
1,20
Holanda
0,021
1,84
0,101
4,40
4,80
Suiça
0,031
2,67
0,096
4,15
3,12
Canadá
0,018
1,59
0,081
3,53
4,46
Inglaterra
0,030
2,64
0,073
3,16
2,41
Angola
0,048
4,17
0,069
3,01
1,45
Suécia
0,030
2,65
0,063
2,75
2,09
Luxemburgo
0,009
0,79
0,050
2,17
5,51
República Tcheca
0,011
0,97
0,045
1,95
4,06
Paraguai
0,111
9,70
0,044
1,91
0,40
Polônia
0,009
0,74
0,040
1,75
4,74
Dinamarca

0,002

0,17

0,022

0,94

11,00

Rússia

0,072

6,27

0,022

0,94

0,30

Bélgica

0,005

0,46

0,016

0,68

2,99

Hong Kong
Itália
Chile

0,003
0,006
0,031

0,22
0,53
0,27

0,014
0,013
0,001

0,59
0,56
0,56

5,36
2,15
4,12

Cingapura

0,003

0,29

0,011

0,46

3,16

Estônia

0,005

0,47

0,009

0,41

1,73

Austrália

0,001

0,09

0,009

0,40

9,09

França

0,001

0,12

0,008

0,34

5,48

Suriname

0,002

0,16

0,007

0,30

3,77

Espanha

0,002

0,19

0,004

0,18

1,86

Emirados Árabes

0,001

0,12

0,004

0,17

2,88

0,004
0,17
0,001
0,02
0,000
0,00
2,307 100,00
1,719 74,52

2,76
1,01
2,84
2,01
2,82

0,588

25,48

1,09

10,123

-

0,36

Vietnã
0,001
0,12
Sri Lanka
0,001
0,04
Nigéria
0,000
0,00
Total WFB (geral)
1,148 100,00
Total WFB (vinho fino)
0,610 53,14
Total WFB (vinho de mesa e
0,538 46,86
filtrado doce)
Exportação total do Brasil
28,494
Fonte: Wines From Brazil (www.winesfrombrazil.com.br).

Na tabela 2.2 vemos que atualmente o vinho brasileiro tem como principais
destinos os Estados Unidos, a Alemanha, a Colômbia, o Japão, Portugal e o Paraguai. O
que chama a atenção nos dados observados é o baixo valor do litro do vinho exportado
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para o Paraguai, US$ 0,40, vis-à-vis o valor do litro do vinho exportado para os Estados
Unidos, que chegou a US$ 2,36 em 2009. Uma possível explicação é o consumo de
vinhos comuns, ou vinhos de mesa, no Paraguai, destino há algumas décadas do vinho
comum brasileiro. Já países como Estados Unidos, Alemanha e Portugal não
consomem, nem produzem, vinhos comuns, apenas vinhos finos. Vemos ainda na tabela
2.2 que o vinho fino possui um valor agregado superior – US$ 2,82 por litro – superior
ao vinho de mesa – US$ 1,09 por litro.
Essa iniciativa da Wines from Brazil vem reforçar, portanto, o ponto de que a
cooperação entre empresas é fundamental para o desenvolvimento da vinicultura no
Brasil. Essa cooperação somente é possível, por conseguinte, através de organizações de
produtores que gerem um ambiente propício às negociações entre as empresas e o
Estado. Ademais, muito já se falou a respeito da formação do consumidor de vinhos
finos, não sendo possível esquecer que a construção de redes de consumidores de
vinhos é fundamental nesse molde das preferências do consumidor. Como exemplo de
redes de consumidores, podemos mencionar fóruns de discussão como o Forum de EnoGastronomia, a Confraria Amigas do Vinho, a Sociedade Brasileira dos Amigos do
Vinho, dentre outras146.
Nos itens seguintes veremos como esse mercado de vinhos brasileiros se formou
a partir da imigração italiana no Rio Grande do Sul no final do século XIX, se
expandindo no final do século XX para o sertão nordestino e para o planalto
catarinense.

2.2. Origem da vitivinicultura brasileira: a imigração italiana no Rio Grande do
Sul

Quando as primeiras videiras chegaram ao Brasil, os vitivinicultores pioneiros
enfrentaram dificuldades climáticas e institucionais no país, como a não adaptação da
videira européia ao solo e ao clima brasileiros e a falta de tradição vitivinícola do Brasil.
Apesar da história da vinha no Brasil remontar ao início do século XVI, o fato histórico
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Ver portal da internet da Confraria Amigas do Vinho (http://www.amigasdovinho.com.br/) e da
Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (http://www.sbav-rio.com.br/). Acesso em: 10.05.2010.
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determinante para a introdução de uma cultura da uva e do vinho no Brasil foi a
imigração italiana ocorrida no final do século XIX147.
Ao contrário do que normalmente se pensa acerca da cultura do vinho no Brasil,
as primeiras tentativas de plantio de uva e de vinificação foram realizadas no litoral
paulista, em São Vicente. Essa primeira experiência com a videira européia em solo
brasileiro teria sido realizada por Brás Cubas em 1532148. A não adaptação da videira
nessa região levou Brás Cubas a fazer uma nova tentativa na região de Campo de
Piratininga, atual cidade de São Paulo. Em 1551 Brás Cubas produz seus primeiros
vinhos tintos e brancos com uvas trazidas da região do Douro, da ilha da Madeira e do
Alentejo.
Alguns anos mais tarde, em 1626, os missionários jesuítas trouxeram para o Rio
Grande do Sul videiras de origem espanhola, bem como ferramentas adequadas ao
cultivo da videira. Contudo, a atividade foi interrompida com o fim das Missões. Em
1732 uma nova tentativa de cultivo da videira na região sul do país foi realizada por
portugueses, que trouxeram mudas de videiras originárias da ilha da Madeira e dos
Açores e tentaram cultivá-las nas regiões de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre e no
litoral catarinense. Ao contrário das tentativas anteriores de cultivo da videira européia
em solo brasileiro, esse último esforço de produção do vinho no Brasil foi interditado
por razões legais. Em 1739 a Coroa Portuguesa criou uma legislação que proibia a
produção de uva e vinho na colônia, impedindo a continuidade dos esforços de cultivo
da videira e da elaboração do vinho no Brasil. Deste modo, apenas com a proclamação
da Independência do Brasil em 1822 que a indústria do vinho adquire uma real
capacidade de organização e desenvolvimento no país (Cassiolato; Vargas, 2005, p.8).
Os esforços concernentes ao cultivo da videira e da produção do vinho são
retomados no século XIX, após a proclamação da Independência. Todavia, a espécie de
videira que se busca cultivar é diferente das castas européias anteriormente trazidas para
o país por viajantes portugueses e espanhóis. Uma variedade da uva americana, a uva
Isabel, trazida dos Estados Unidos pelo negociante inglês Thomas Messiter, é
introduzida no Rio Grande do Sul. A uva Isabel tem como característica a boa
adaptabilidade ao clima brasileiro, sendo ainda resistente a pragas. No entanto, essa
147

Sobre a história da uva e do vinho no Brasil ver Albert (2004), Dias; Santos Júnior; Padula (2006),
Blume; Specht (2008), Botelho; Pires (s.d.), Rosa (2001), Farias (s.d.), Sluszz; Padilha (2008). Esses são
apenas alguns trabalhos que traçam um histórico da vitivinicultura no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas
a maioria dos textos sobre vitivinicultura trata da chegada das primeiras videiras ao território brasileiro.
Sobra a história do vinho no mundo ver Johnson (1999).
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Ver também Protas; Camargo; Melo (2002) e Dalcin (2008, p.43).
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variedade de uva não é própria para a produção de vinhos finos. Mesmo assim os
imigrantes italianos passaram a produzir um tipo de vinho, o “vinho de colônia”, a partir
dessas uvas. Com a perfeita aclimatação da uva Isabel na região do Rio Grande do Sul,
outras variedades de uvas não viníferas são trazidas para o Brasil, como a Catawba, a
Concord, a Martha e a Delaware.
Apesar das referidas tentativas de cultivo da uva e da elaboração do vinho no
Brasil, a atividade vitivinícola no Brasil inicia-se efetivamente com a imigração italiana
no Rio Grande do Sul no final do século XIX. Em 1875 imigrantes do Vêneto e do
Trentino Alto Ádige começam a cultivar, na Serra Gaúcha, além da uva Isabel, outras
variedades de uva (viníferas) de origem italiana, como a Barbera, a Bonarda, a Moscato
e a Trebbiano. Datam dessa época duas vinícolas familiares, atualmente grandes
empresas, a Casa Valduga (1875) e a Vinícola Miolo (1897). Ao chegar ao Brasil, cada
colono italiano recebeu do governo um lote de cerca de 20 hectares, que deveria ser
pago posteriormente, sendo divididos por números (Dalcin, 2008, p.57). Em 1897
Giuseppe Miolo desembarca em terras brasileiras e troca suas economias pelo lote de
número 43, atualmente suas terras produzem as uvas de um dos vinhos top da Vinícola
Miolo, o Lote 43149.
Apesar dos esforços realizados, no final do século XIX, o baixo nível
tecnológico e a falta de pesquisas relativas à adaptação da videira européia ao clima e ao
solo brasileiros possibilitaram aos imigrantes italianos, ao menos inicialmente, apenas o
cultivo da videira americana, produzindo a partir da uva Isabel seus primeiros “vinhos
de colônia”. Mas o passo fundamental para o desenvolvimento da vitivinicultura estava
dado, pois os imigrantes italianos trouxeram consigo não apenas algumas mudas da
videira, mas também o “espírito vitivinícola”, ou seja, o modelo mental que os dispunha
a cultivar e consumir vinhos (Blume; Specht, 2008).
A partir de então começa a se consolidar no Brasil uma produção de uvas e
vinhos, inicialmente para consumo próprio, sendo depois o excedente distribuído para
alguns estados brasileiros, como Rio de Janeiro e São Paulo, até que se chegasse às
primeiras experiências exportadoras da década de 1960. Um quadro evolutivo da
vitivinicultura brasileira é sugerido a seguir.
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Sobre a Vinícola Miolo ver também Soares; Bresciani; Oliva (s.d.).
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Tabela 2.3: Estágios da evolução da vitivinicultura no Brasil (1870-2010)
Período

1870-1920

1930-1960

1970-1990

2000-2010

Estágio

Implantação da
vitivinicultura

Diversificação de
produtos

Incremento da
qualidade

Identidade para o vinho
brasileiro

Vinhos

Vinhos de uvas
americanas

Vinhos de uvas híbridas
e de uvas viníferas

Vinhos varietais
de uvas viníferas

Vinhos de qualidade
produzidos em regiões
determinadas

Fonte: Elaborado a partir de TONIETTO (2003) apud Blume; Specht (2008).

Embora o cultivo de uvas americanas tenha dado o tom da evolução da
vitivinicultura brasileira, sempre esteve presente no país o cultivo de uvas americanas
ao lado de uvas de origem européia (viníferas), o que se reflete atualmente numa
segmentação do mercado de vinhos no Brasil, que se divide entre vinhos finos,
produzidos a partir de castas européias, e vinhos de mesa, produzidos a partir de uvas
americanas ou híbridas. A produção de vinhos comuns não foi uma opção do colono
italiano, mas uma imposição do meio natural, ainda não dominado tecnologicamente. Se
definirmos, com North (1981), tecnologia como o controle humano sobre a natureza,
veremos que o cultivo de uvas européias no Brasil somente foi possível a partir de
estudos que viabilizassem sua adaptação ao clima e ao solo brasileiros. Ou seja,
somente foi possível através do incremento do nível tecnológico na vitivinicultura, ou
do controle humano sobre as condições naturais de solo e clima necessárias ao cultivo
da videira. Mas o colono italiano não poderia fazer isso isoladamente, de modo que a
união dos produtores em organizações e o apoio do Estado foram fundamentais para o
estabelecimento e a evolução da vitivinicultura no Rio Grande do Sul.
Ainda no final do século XIX, o governo do Rio Grande do Sul importou mudas
de videiras européias, como forma de ajudar o colono italiano a produzir vinhos de
melhor qualidade, fundando ainda uma Estação Experimental de Agronomia, que
realizou as primeiras análises dos vinhos produzidos na região, instruindo os colonos
acerca da correção do mosto e de medidas de conservação do vinho (Farias, s.d., p.12).
Essa organização permaneceu ativa na distribuição de mudas e no incentivo ao
incremento tecnológico da vitivinicultura gaúcha até 1910. Uma década mais tarde, em
1921, é criada em Caxias do Sul a Estação Experimental de Viticultura e Enologia
(EEVE).
O Estado buscou incentivar a vitivinicultura como forma de desenvolver uma
atividade capaz de manter o colono italiano em suas terras, uma vez que a imigração
tinha como objetivo o povoamento das terras ao Sul do Brasil. Esse apoio
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governamental fez da atividade vitivinícola no Rio Grande do Sul, inicialmente de
subsistência, o maior pólo produtor de vinhos do Brasil.
Contudo, o colono não aguardava passivamente a iniciativa governamental,
formando suas próprias organizações. A primeira delas foi a criação do Sindicato
Vinícola, que em 1926 se tornaria o Instituto Riograndense do Vinho, uma organização
pioneira do setor vitivinícola do Brasil. O Sindicato tinha como objetivo a organização
dos empresários do setor, os vitivinicultores, como forma de manter os investimentos do
estado na melhoria das mudas e no incremento da qualidade do vinho (Farias, s.d.,
p.13). O Instituto Riograndense do Vinho tinha como objetivo não apenas a manutenção
do apoio governamental, mas também a regulação do setor. Destarte, seus objetivos
consistiam na supervisão da produção e das atividades comerciais, evitando a
superprodução, bem como a determinação de um preço mínimo para as uvas utilizadas
na vinificação (Cassiolato; Vargas, 2005, p.9).
O movimento cooperativista também sempre esteve presente entre os colonos
italianos, de modo que entre os anos de 1911 e 1913 os produtores se uniram em torno
das primeiras cooperativas vitivinícolas, recebendo apoio do governo do Rio Grande do
Sul (Rosa, 2001). Ainda é possível mencionar outro evento que contribuiu para a
vitivinicultura local, a saber, a inauguração, em 1915, de uma estrada de ferro que
ligava Caxias do Sul a Montenegro, constituindo um canal de escoamento da produção
local para outras cidades gaúchas e para outros estados do país (Farias, s.d., p.13). Duas
décadas depois surgem cooperativas maiores, como a Cooperativa Vinícola Forqueta
(em 1929), a Cooperativa Vinícola Garibaldi (em 1939) e a Cooperativa Vinícola
Aurora (em 1931), esta última era até recentemente a vinícola brasileira com maior
volume de produção150.
A cooperativa Aurora foi fundada em 14 de fevereiro de 1931 na casa do
agricultor italiano Antônio Pertile e já distribuía seus vinhos para fora do Rio Grande do
Sul. O transporte era feito por via férrea dentro do Rio Grande do Sul e chegava de
navio no porto do Rio de Janeiro e, em São Paulo, no porto de Santos. Como forma de
facilitar o transporte do vinho, a Aurora se uniu às cooperativas Forqueta e Garibaldi e à
Companhia Vinícola Rio-Grandense, criando, em associação, a Navisul, uma empresa
de navegação que possuía um navio-tanque para o transporte do vinho para São Paulo
(Jalfim, 1993, p.695). O transporte do vinho para o Rio de Janeiro continuava sendo
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Com a compra da Almadén no final de 2009, a Miolo Wine Group se torna a maior vinícola brasileira.
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feito através de navios alugados. Verifica-se, portanto, que o imigrante italiano não
apenas possuía modelos mentais que o dispunham à vitivinicultura, mas também
trouxeram consigo modelos mentais que o inclinavam à formação de organizações.
Além da formação das cooperativas, no início do século XX são dados os
primeiros passos da vinicultura em termos empresariais com o estabelecimento no país
da Vinícola Mônaco (1908), da Salton (1910), da Dreher (1910) e da Armando
Peterlongo (1915). Essas primeiras vinícolas tinham, ao menos inicialmente, como foco
o volume de produção em detrimento da qualidade. Embora fossem feitos esforços de
pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao cultivo da uva e
elaboração do vinho, ainda não era tecnicamente possível obter vinhos com qualidade
comparável a de um vinho fino dos dias atuais. Nesse período são produzidos os
“vinhos de garrafão”, comercializados em garrafões de 4,6 litros e elaborados, em sua
grande maioria, a partir de uvas americanas. A vitivinicultura deixava de ser uma mera
atividade de subsistência do colono italiano, que buscava em terras gaúchas reproduzir
os hábitos de sua terra natal, para se tornar uma atividade econômica geradora de renda.
Isso foi possível através do apoio do Estado e de organizações que alicerçaram o
crescimento da vitivinicultura no Rio Grande do Sul (Farias, 2009, p.66).
A vitivinicultura emergiu também em outras regiões gaúchas, em que o caso dos
colonos franceses de Pelotas é interessante de se observar. Se o apoio governamental
aliado à iniciativa dos produtores no sentido da institucionalização em favor da
vitivinicultura foi decisivo para o estabelecimento dessa atividade no nordeste do Rio
Grande do Sul, a ausência de elementos institucionais unificadores de interesses em
Pelotas acabou por levar sua vitivinicultura à decadência.

(...) o progresso técnico logrado pela zona italiana deu-se em função do nível de
organização social alcançado pelos viticultores locais e, principalmente, em função da
decorrente associação de capitais. Graças a esse avanço, generalizaram-se as relações
comerciais, cresceu o volume de produção, houve aumento de produtividade, e a
fabricação do vinho foi abandonando as características de indústria artesanal. As
produções que ficaram à margem dessa transformação perderam a competitividade e
retrocederam, como foi o caso de Pelotas. (Grando, 1987, p.122)

A vitivinicultura de Pelotas figurou entre os maiores produtores de vinho do Rio
Grande do Sul por meio século, produzindo vinhos, a partir de uvas americanas e
européias, além de brandies. O negócio inicialmente prosperou com o apoio do governo
local. José Barbosa Gonçalves, intendente de Pelotas, contratou um enólogo italiano
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para percorrer os vinhedos, observando-os juntamente aos processos de produção do
vinho (Grando, 1987, p.123). A atividade se organizou institucionalmente com a criação
da Sociedade Agrícola e Pastoril do Rio Grande, que distribuía castas apropriadas para o
vinho aos produtores. Também foi criada uma cadeira de Viticultura e Enologia no
Liceu Riograndense de Agronomia e Veterinária de Pelotas no ano de 1890. A
diversidade da produção vinícola de Pelotas foi apresentada na primeira Exposição
Agrícola do Rio Grande do Sul, na qual o município participou com 30 qualidades de
vinhos diferentes (Grando, 1987, p.123).
Nas primeiras décadas do século XX a vitivinicultura já era uma atividade
preferida pelo produtor de Pelotas, mas também já estava bastante organizada em
termos organizacionais no Rio Grande do Sul, contando com cooperativas e as
primeiras organizações de produtores não tardaram a surgir. Entrou em curso na década
de 1930 um conjunto de modificações no setor vitivinícola gaúcho. Por um lado surgiu
a figura do cantineiro que comprava a produção artesanal, além de produzir seu próprio
vinho, armazenando e revendendo esse vinho. Com isso o capital comercial foi
aumentando e se concentrando, de modo que o cantineiro passou a controlar toda
compra e venda de vinhos na região nordeste do Rio Grande do Sul (Grando, 1987,
p.125). Ao mesmo tempo, o Estado passou a desenvolver uma ação fiscalizadora
“através de sucessivas normas e condições para a produção vinícola, impossíveis de
serem cumpridas pela grande maioria dos vitivinicultores” (Grando, 1987, p.125).
Nesse novo cenário, o negócio do vinho começou não apenas a se tornar mais
institucionalizado em organizações como também passou a requerer um montante de
capital e tecnologia mais elevado. O Estado passou a observar as condições de
fabricação e venda do vinho como forma de incrementar a qualidade do produto local, o
que acabou por provocar uma separação dos dois processos produtivos envolvidos na
vitivinicultura, o cultivo da uva e a elaboração do vinho. Destarte, os produtores que
não eram capazes de se enquadrar nas novas exigências legais no que concerne às
instalações e aos equipamentos utilizados na vinificação tiveram como única alternativa
“vender sua produção de uvas à cooperativa ou às grandes cantinas particulares”
(Grando, 1987, p.125).
Se por um lado esse processo de institucionalização formal em organizações do
setor vitivinícola contribuiu para o incremento na qualidade do vinho gaúcho,
beneficiando principalmente os vitivinicultores do nordeste do Rio Grande do Sul, por
outro lado acabou por minar o desenvolvimento da vitivinicultura em Pelotas. Além de
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se manterem à margem do processo de industrialização da vitivinicultura do Rio Grande
do Sul, os produtores de Pelotas não criaram localmente “formas de associação de
capitais em torno da vinicultura” (Grando, 1987, p.125). Sem vinícolas de maior porte e
estando os pequenos produtores desorganizados institucionalmente, a vitivinicultura de
Pelotas declinou até que em 1972 a Quinta Pastorello, sua última cantina, foi fechada.
Talvez os colonos de Pelotas, a maioria franceses, não tenham trazido em seus modelos
mentais o mesmo espírito organizacional dos imigrantes italianos. Ademais, as
vitivinícolas do nordeste do Rio Grande do Sul estavam mais próximas dos mercados do
Sudeste, o que gerava vantagens quanto ao transporte dos vinhos para esses mercados.
A vitivinicultura surgiu no Sul como uma atividade familiar levada adiante pelos
colonos italianos nos lotes que receberam quando chegaram ao Brasil, sendo as
propriedades pequenas. Por conseguinte, sozinho e isolado dos principais canais de
distribuição ficava difícil produzir vinho comercialmente. A vitivinicultura gaúcha
evoluiu, mas não sem conseqüências. Uma delas foi a concentração das vinícolas no
nordeste do Rio Grande do Sul, mais bem estruturado organizacionalmente e com
canais de distribuição para o próprio mercado gaúcho e para outras regiões do país. Um
dos motivos talvez tenha sido a maior homogeneidade cultural das colônias de
imigrantes italianos, aliada ao maior costume e tradição de industrialização e
associativismo desses imigrantes (Farias, 2009), bem como a proximidade com os
mercados consumidores do Sudeste. Outra conseqüência foi a separação entre
viticultura e vinicultura, uma vez que esta última passou a exigir um nível técnico maior
e sua distribuição ficou concentrada nas mãos dos cantineiros, afastando do negócio
pequenos produtores sem condições de responder às demandas legais que previam um
conjunto de práticas vinícolas mais modernas. Desta forma, a institucionalização sob a
forma de organizações da atividade vitivinícola impulsionou seu desenvolvimento no
nordeste do Rio Grande do Sul e a interditou em Pelotas, sul do estado.
Não se deve exagerar quanto à qualidade dos vinhos produzidos nessa época,
uma vez que ainda não estavam disponíveis as modernas tecnologias tanto no âmbito da
produção da uva quanto no âmbito da elaboração do vinho que atualmente são
empregadas pelas vinícolas. Essas tentativas de produzir vinho em terras brasileiras, do
modo que era possível, acabaram por traçar o perfil contemporâneo da vitivinicultura
brasileira, que se divide entre os vinhos comuns, produzidos a partir de uvas americanas
não viníferas, e os vinhos finos, produzidos a partir de uvas européias.
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Embora a maior parte do vinho fosse elaborada a partir de uvas americanas,
principalmente a uva Isabel, da espécie vitis labrusca, nunca se deixou de buscar, ainda
que marginalmente, a adaptação da uva européia, da espécie vitis vinifera, às terras
brasileiras. Um importante esforço nessa direção foi a criação do Colégio de Viticultura
e Enologia de Bento Gonçalves pela Lei nº 3.646 de 22 de outubro de 1959. Em 1985
mudou seu nome para Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek,
passando à sua denominação atual de Centro Federal de Educação Tecnológica de
Bento Gonçalves (CEFET-BG) no ano de 2002. Até hoje o CEFET-BG, assim como a
EMBRAPA UVA E VINHO, desenvolve pesquisas que buscam uma melhor adaptação
da vitis vinifera ao clima e ao solo brasileiro, assim como visa à formação de pessoal
capacitado, como os enólogos, no âmbito da elaboração dos vinhos.
Ainda na década de 1960 a cooperativa Aurora buscou produzir vinhos finos,
exportando vinho a granel para os Estados Unidos. Em parte era uma resposta ao
ingresso de empresas estrangeiras no mercado brasileiro nas décadas de 1960 e 1970,
com o investimento de quantidades expressivas de capital e a introdução de técnicas de
vinificação mais modernas. Verificou-se, por conseguinte, um incremento qualitativo
nos vinhos brasileiros. Outra tentativa de fortalecimento do setor vitivinícola gaúcho foi
a criação da União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA), uma das associações de
produtores mais antigas do estado. A UVIBRA foi criada em 1967 e possui 150
vinícolas associadas em âmbito nacional, agregando a maior parte das grandes e
pequenas vinícolas produtoras de vinhos finos (Cassiolato; Vargas, 2005).
No ano de 1973 a uruguaia Carrau instala-se em Caxias do Sul e começa a
produzir o Château Lacave, mais tarde passa a cultivar a vinha em Santana do
Livramento com o uso de modernos equipamentos de vinificação e de castas européias
para a produção do vinho. Nesse mesmo ano a Dreher é comprada pela americana
Heublein, que mais tarde começa a cultivar seus vinhedos em Pinheiro Machado.
Contudo, apenas no ano de 1974 ocorrem os investimentos mais significativos com a
vinda de quatro multinacionais, a saber, a italiana Martini Rossi com o vinho Baron de
Lantier, a francesa Moët & Chandon que produzia o espumante Chandon em Caxias do
Sul, a canadense Seagram‟s que produzia o vinho Forestier em Garibaldi, e a americana
Almadén que produzia o vinho Almadén em Santana do Livramento. Data da década de
1970 o plantio das primeiras parreiras de castas européias pela Vinícola Miolo. A
cooperativa Aurora continuou seus esforços pioneiros no sentido de exportar o vinho
brasileiro e, em 1973, seu destino foi novamente os Estados Unidos, para o qual
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exportou o vinho Sangue de Boi, elaborado a partir de uvas não viníferas. Ao mesmo
tempo produzia internamente vinhos varietais, elaborados a partir de castas francesas,
como o Clos de Nobles e o Forestier. A entrada de multinacionais no negócio do vinho
inaugurou um novo modelo empresarial no setor, em que vinícolas como a Miolo, antes
pequenas, ampliam seus negócios se tornando grandes empresas.
Importante mencionar a criação, em 26 de agosto de 1975, de uma unidade da
EMBRAPA especialmente voltada à vitivinicultura, a Unidade de Execução de Pesquisa
de Âmbito Estadual (UEPAE) de Bento Gonçalves. Através da Deliberação 008/85 de 4
de março de 1985 sua denominação mudaria para Centro Nacional de Pesquisa de Uva e
Vinho (CNPUV). Atualmente o CNPUV é conhecido como EMBRAPA UVA E
VINHO151. A EMBRAPA UVA E VINHO teve papel fundamental no que tange à
melhora da qualidade do vinho brasileiro, conseguida através da aplicação de melhores
máquinas, de maior tecnologia no processamento do vinho e da introdução de novas
variedades de uva (Cassiolato; Vargas, 2005, p.9). Sendo a uva a matéria-prima
principal na produção do vinho, as pesquisas realizadas no âmbito da viticultura são
fundamentais para a qualidade do produto final da vinicultura, o vinho.
Na década de 1980 a cooperativa Aurora lança a marca de mesmo nome –
Aurora – comercializando vinhos varietais, e se estabelecem cantinas como a Miolo,
que então vendia seu vinho a granel para outras vinícolas. Essas cantinas eram pequenas
vinícolas familiares que tinham por objetivo a produção de vinhos e espumantes de
qualidade, tendo o compromisso com o terroir e a produção de vinhos finos apenas.
Atualmente algumas dessas vinícolas não mais podem ser qualificadas como cantinas,
como é o caso da Vinícola Miolo, que se tornou uma empresa com negócios em várias
regiões do Brasil e do exterior (Cassiolato; Vargas, 2005, p.14-16). Concomitantemente,
começam a ser elaborados vinhos finos no Vale do São Francisco, cuja produção teria
alcançado 500.000 litros anuais. A Vinícola do Vale do São Francisco foi pioneira na
produção de vinhos finos na região, lá se instalando em 1984 e produzindo, dois anos
depois, os vinhos Botticelli.
Ainda nos anos 1980 é criada, em Flores da Cunha, a Associação Gaúcha de
Vinicultores (AGAVI). Inicialmente com 46 associados, hoje a associação agrega 71
pequenas e médias vinícolas produtoras de vinhos mesa do Rio Grande do Sul. Juntas
essas vinícolas respondem por 40% da produção de vinhos do estado. A AGAVI
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participou das discussões concernentes à criação do Fundo de Desenvolvimento da
Vitivinicultura (FUNDOVITIS) e do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), fazendo
parte do Conselho Deliberativo dessas duas organizações152. O IBRAVIN, criado em
1990, constitui o principal fórum de discussão e promoção do setor do vinho, agregando
debates entre viticultores, vinícolas, associações de produtores e o governo do Rio
Grande do Sul. Seu objetivo inicial consistia na administração e execução de uma série
de projetos aprovados pelo FUNDOVITIS, um fundo criado por Lei Estadual em agosto
de 1997 e constituído por recursos provenientes das taxas cobradas pelo governo
estadual. Também possui papel importante na região a Associação Brasileira de
Enologia (ABE), uma organização de vinicultores, composta por vinícolas da Serra
Gaúcha, que tem como objetivo promover os vinhos do Rio Grande do Sul e do Brasil,
sendo ainda responsável pela promoção da Festa Nacional do Vinho (FENAVINHO)
em Outubro (Cassiolato; Vargas, 2005, p.17).
Ao lado desse incremento organizacional no âmbito da vitivinicultura gaúcha,
verificou-se, na década de 1990, um salto qualitativo no que concerne ao vinho
brasileiro. Com o aumento no poder de compra da classe média brasileira cresce o
consumo de vinhos de maior qualidade, o que pressionou as vinícolas nacionais a
investirem no incremento da qualidade dos seus produtos, de modo a tornar seus vinhos
competitivos em relação aos vinhos importados que, com a abertura comercial, se
fizeram cada vez mais presentes nas prateleiras brasileiras. Mais vinícolas se instalaram
no Vale do São Francisco, atraídas pelas possibilidades abertas pelos projetos de
irrigação e os preços mais reduzidos das terras no sertão nordestino. Algumas vinícolas
que se instalaram no Vale do São Francisco foram a Vitivinícola Santa Maria e a
Vinícola Bianchetti Tedesco, como veremos adiante.
A década de 1990 foi palco não apenas da abertura comercial, que provocou o
ingresso maciço de vinhos importados no mercado brasileiro153, e da consolidação da
vinicultura no Vale do São Francisco, mas também marcou uma alteração nas
preferências do consumidor em favor dos vinhos tintos, possivelmente causada pela
divulgação de pesquisas sobre os benefícios do consumo moderado de vinhos tintos154.
Na esteira dessa evolução da vinicultura brasileira surgem as primeiras publicações
especializadas sobre vinhos e os primeiros grupos de enófilos, importantes fontes de
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informação que ajudaram em certa medida a moldar as preferências dos consumidores.
Outro evento significativo ocorrido nesse período foi a adesão à OIV (International
Organization of Vine and Wine), o que representou um importante passo para o
reconhecimento internacional do vinho brasileiro.
Um passo importante para a vitivinicultura brasileira foi a sua expansão para
outras regiões do país. Junto com a Vinícola Lovara, a Vinícola Miolo compra a fazenda
Ouro Verde em Casa Nova (BA), expandindo seus negócios para o Vale do São
Francisco. Também se instalam em Lagoa Grande (PE) a Vinícola Lagoa Grande,
produtora dos vinhos Carrancas e Garziera, a Vinícola Ducos, que produz os vinhos
Chateau Ducos e a Vitivinícola Santa Maria se associa à vinícola portuguesa Dão Sul e
à importadora e distribuidora Expand Store, produzindo o vinho Rio Sol, dentre outros.
No final da década de 1990 e início do século XXI desponta ainda mais um estado
produtor de vinhos finos, Santa Catarina155. Essa expansão da vitivinicultura para Santa
Catarina e para o Vale do São Francisco representa uma fase de incremento de
qualidade do vinho brasileiro com a concomitante busca de novos produtos. Como
afirmado em um dos projetos da Miolo Wine Group, o que se busca é a expressão do
terroir brasileiro, procurando mostrar que o vinho pode ser produzido em diferentes
regiões do país, possuindo cada um desses produtos uma qualidade específica. Deste
modo, ao menos no caso do Grupo Miolo a expansão para o Vale do São Francisco fez
parte de uma estratégia empresarial voltada à conquista de novos mercados. No item
seguinte veremos as motivações das outras vitivinícolas para se instalarem no sertão
nordestino.
Afirmando essa busca pela qualidade e pela diferenciação de produtos, em 2002
o Vale dos Vinhedos recebe do INPI a Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos
(IPVV), primeira Indicação de Procedência concedida a um produto brasileiro. Segundo
Gollo; Castro (s.d.), foram seguidas algumas etapas até que fosse possível obter o
IPVV, em que a primeira delas foi a criação da Associação dos Produtores de Vinhos
Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE) em 1995, com posterior estudo para
delimitação da área, encaminhamento de documentos ao INPI, criação de um conselho
regulador e a avaliação anual dos vinhos para concessão da certificação. Importante
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notar que o primeiro passo para a concessão da IPVV foi a criação de uma organização,
a APROVALE156.

Objetivamente verificou-se que foi ressaltado pelo contexto uma tendência de relação
positiva entre densidade institucional e organizacional e os benefícios para a região da
Serra Gaúcha. Por adensar instituições e organizações representativas do segmento na
região, estas têm proporcionado a efetividade das ações que se explicitam, segundo os
especialistas, pela dinamização das trocas de informações técnicas para apoio aos
produtores, bem como a proximidade tem propiciado o fomento do espírito coletivo e
novas formas de cooperação local, princípio este básico para a construção e instalação
das indicações geográficas. (Blume; Specht, 2008, p.21)

Berço da vitivinicultura brasileira não é de se espantar que a região da Serra
gaúcha seja a maior produtora de vinhos finos e de vinhos comuns do país, possuindo a
única Indicação de Procedência referente aos vinhos, tudo isso resultado do esforço do
vinicultor local, do apoio governamental e principalmente dos modelos mentais do
imigrante italiano que o inclinavam a se articular organizacionalmente.
Atualmente, também buscam o reconhecimento de Indicação de Procedência as
regiões de Flores da Cunha, Pinto Bandeira, Farroupilha e Monte Belo do Sul no Rio
Grande do Sul, bem como a região do Submédio São Francisco, localizado nos estados
de Pernambuco e da Bahia157. Nesse sentido, foram criadas associações de produtores,
como a APROMONTES, fundada em janeiro de 2002. Seguindo o exemplo da
APROVALE, a APROMONTES reúne 10 vinícolas localizadas em Flores da Cunha e
Nova Pádua, tendo como objetivo a promoção e organização de uma área geográfica
determinada para a produção de vinhos finos158.
Desde o início da atividade vitivinícola, o aspecto organizacional se mostrou
importante para a construção do mercado do vinho no Rio Grande do Sul. Por estarem
relativamente isolados e por possuírem individualmente poucos recursos, restou ao
imigrante italiano se reunir em associações que permitiram maior representatividade
perante o Estado. Se por um lado a vitivinicultura se organiza em associações para se
156

De fato, o Rio Grande do Sul está repleto de organizações ligadas à vitivinicultura, além da própria
APROVALE podemos mencionar a Associação Brasileira de Enologia (ABE), a Associação Gaúcha de
Vitivinicultores (AGAVI), a Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes (APROMONTES),
a Associação dos Vinicultores de Garibaldi (AVIGA), a Associação Farroupilhense de Vinicultores
(AFAVIN), a Associação dos Produtores de Vinho de Monte Belo do Sul (APROBELO), a Associação
dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira (ASPROVINHO), o CEFET-BG, a EMBRAPA Uva e
Vinho, a Federação Brasileira de Confrarias e Associações Femininas do Vinho e do Espumante
(FEBAVE), a Federação das Cooperativas Vinícolas do Estado do Rio Grande do Sul (FECOVINHO), a
IBRAVIN, a UVIBRA e a Wines from Brazil Ver Triches; Siman; Caldart; Fochezatto (2004, p.20-23).
157
Ver Tonietto e Zanus (2007).
158
Informações obtidas diretamente no site: www.apromontes.com.br (acesso em 03.07.2007).

115

defender

pelo

lado

da

oferta,

garantindo

sua

competitividade

através

do

desenvolvimento de novas tecnologias, também se verifica uma grande dependência dos
canais informais que ligam os vitivinicultores ao consumidor. Deste modo, as
vitivinícolas defendem seu mercado pelo lado da demanda através de regras informais,
observando seus concorrentes, que também são parceiros, e principalmente seus
clientes.
Uma característica do vinho do Novo Mundo é que a sua oferta é mais orientada
pela demanda, ou seja, é o consumidor que informa o que deseja consumir, enquanto
nos países do Velho Mundo os vinhos são vistos mais como uma expressão do terroir,
sendo suas características mantidas ao longo do tempo e reguladas legalmente por
indicações de procedência bastante rígidas. Essa flexibilidade dos vinhos do Novo
Mundo para se adaptar às demandas do consumidor tem determinado a conquista de
mercados anteriormente abastecidos pelos vinhos do Velho Mundo159. Naturalmente,
existem regiões no Velho Mundo, denominadas por Albert (2004) como “o novo mundo
no velho mundo”, que não possuem um controle tão rígido pelas regras formais das
Denominações de Origem, sendo mais flexíveis quanto à elaboração dos seus vinhos.
Um caso interessante é o dos vinhos conhecidos como “supertoscanos”.
Produzidos na região da Toscana, os supertoscanos eram, na década de 1970,
classificados como vino de tavola, ou vinho de mesa, a mais baixa qualificação da
enologia italiana. Por conterem em sua composição uvas francesas, a Cabernet
Sauvignon e a Cabernet Franc, juntamente com a Sangiovese, uva característica dos
Chianti elaborados na região, os vinhos denominados por americanos e ingleses como
supertoscanos não puderam obter a Denominação de Origem Chianti. Atualmente, os
supertoscanos são classificados como IGT-Toscana – Indicazione Geografica TípicaToscana –, mais flexível que uma DOC160. Esse é um exemplo de um vinho classificado
pela legislação (regra formal) como inferior, mas reconhecido pelo consumidor como de
alta qualidade, alcançando preços mais elevados.
A vitivinicultura brasileira ingressa no século XXI investindo em qualidade,
tendo obtido o IPVV que agrega valor aos seus produtos e sinaliza sua qualidade ao
consumidor brasileiro. Atualmente a vinha é cultivada em seis estados brasileiros: Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Bahia (Vale do São Francisco),
São Paulo e Minas Gerais. Contudo, o vinho fino somente é produzido no Vale do São
159
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Francisco, nos municípios de Lagoa Grande (PE), Santa Maria da Boa Vista (PE) e
Casa Nova (BA), em Santa Catarina, nos municípios de Caçador, Campos Novos e São
Joaquim e nos municípios gaúchos de Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Caxias do
Sul, Garibaldi, São Marcos, Farroupilha, Nova Pádua, Santana do Livramento e Pinto
Bandeira161. Vejamos, no próximo item, como a vitivinicultura se expandiu para outras
regiões brasileiras, em especial para o Vale do São Francisco.

2.3. Expansão da vinicultura brasileira: os vinhos do sertão nordestino

A vitivinicultura nacional inicia o século XXI com perspectivas de expansão
para duas regiões fora do Rio Grande do Sul, explorando o terroir do sertão, no Vale do
São Francisco, e o terroir de altitude, em Santa Catarina162. A busca de um novo terroir
tem a ver com estratégias empresariais de diferenciação de produtos, mas também com
a existência de condições regionais propícias à instalação de vitivinícolas, como é o
caso do Vale do São Francisco. Para entender essa expansão da vitivinicultura
brasileira, veremos o caso de algumas vinícolas que se instalaram no Vale do São
Francisco. Por fugir ao escopo desse trabalho, as referências à vitivinicultura em Santa
Catarina serão breves e de caráter comparativo.
Assim como no caso dos produtores gaúchos, a vitivinicultura em Santa Catarina
e no Vale do São Francisco também se articulou organizacionalmente. Em Santa
Catarina, 28 vitivinicultores se reuniram em torno da Associação Catarinense dos
Produtores de Vinhos Finos de Altitude (ACAVITIS), criada em 2005, tendo por
objetivo dar “subsídios às políticas públicas, viabilizar a qualificação e certificação dos
produtos dos seus associados e conquistar novos mercados para o vinho de altitude
catarinense” (ACAVITIS, 2010). No Vale do São Francisco as vinícolas da região
encontram-se associadas ao Instituto do Vinho do Vale do São Francisco
(VINHOVASF), fundado em 01 de dezembro de 2003, cujo objetivo é “a promoção e o
ordenamento institucional da cadeia produtiva vitivinícola da Região do Vale do São
Francisco, visando à padronização, o aperfeiçoamento dos vinhos e outros derivados de
uva em toda sua área de abrangência” (Maciel, s.d., p.1). Nesse intuito, a VINHOVASF
atua no âmbito da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento de inovações tecnológicas,
além de ações voltadas à preservação do meio ambiente (Maciel, s.d.).
161
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Miele (s.d.).
Sobre as características físicas das regiões vitivinícolas brasileiras ver Quadro 2, Apêndice V.
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A vitivinicultura no Vale é uma cultura recente. As primeiras grandes empresas
agrícolas que começaram a investir no Vale do São Francisco, ainda na década de 1970,
estavam voltadas para a produção de vinho e uva de mesa. Com incentivos da SUDENE
- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e do BNB – Banco do Nordeste do
Brasil, a Fazenda Milano, localizada no município de Santa Maria da Boa Vista em
Pernambuco, implantou o projeto da Vinícola do São Francisco Ltda. Este foi o
empreendimento que iria dar origem a mais nova região vitivinícola do país (SILVA,
2001). A empresa começou a fabricar vinhos em 1984 vendidos a granel, para ser
comercializado sob o rótulo da Maison Forestier do Rio Grande do Sul (LINS, 1995).
Com o fim do contrato a vinícola passou a envazar os produtos com marca própria,
primeiro o vinho Milano e depois o vinho Botticelli. (Souza; Corrêa; Melo, 2009, p.9)

Portanto, a história do vinho no Vale do São Francisco teve início nos anos 1970
a partir da iniciativa de alguns vinicultores locais associados a técnicos gaúchos,
posteriormente recebendo as vitivinícolas gaúchas em expansão163. Data dessa década
também o Plano Piloto de Petrolina, que teria sido desenvolvido pelo engenheiro
carioca Luiz Augusto Fernandes, ex-prefeito de Petrolina e unido por matrimônio à
família Coelho, o grupo político dominante no sertão pernambucano164. A vizinha
Juazeiro não teria tido um Plano Piloto como Petrolina, sendo talvez essa a razão de seu
menor nível de desenvolvimento urbano. Nessa época a Cinzano produzia vinhos para
vermute em Floresta (PE), Milvernes Cruz Lima, ex-deputado federal, produzia uvas de
mesa e o espanhol José Molina produzia uvas de mesa em Coripós, atual Santa Maria da
Boa Vista. Na década de 1970 o grupo Pérsico-Pizzamiglio, instalado na Fazenda
Milano, cultivava uvas de mesa em 185 hectares no município de Santa Maria da Boa
Vista (PE).
Até então apenas uvas de mesa eram produzidas no Vale do Submédio São
Francisco. A fundação da CODEVASF na década de 1970 traz investimentos e projetos
específicos para o Vale do São Francisco, como a instalação de perímetros irrigados. A
instalação na região de organizações como a EMBRAPA Semi-Árido, em 1975, e a
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE), em 1976, vieram
unir elementos relacionados à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias aos
aspectos infra-estruturais erguidos pela CODEVASF. Deste modo, a partir dos anos
1980 se torna possível o cultivo de algumas variedades viníferas. Foram os primeiros
passos para a instalação de uma vitivinicultura em termos comerciais no Vale do São
Francisco.
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Sobre vitivinicultura no Vale do São Francisco ver Crisóstomo (2009), Lima (s.d.), Oliveira; Rigo;
Carvalho (2009), Ferreira (2003), Santos (2005), Souza; Corrêa; Melo (2009) e Carneiro; Coelho (2007).
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Ver Coelho (2007).
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Na Fazenda Milano são realizados alguns experimentos com a vitis vinífera,
iniciando-se em 1984 a produção de vinhos finos em parceria com a Maison Forestier e,
em 1986, a produção dos vinhos Botticelli, do espanhol José Molina165. Na década de
1990 surgem duas vinícolas importantes, a Vinícola Lagoa Grande, de Jorge Garziera, e
a Vinícola Biachetti Tedesco. São implementadas políticas em âmbito municipal
voltadas ao conhecimento da realidade e das potencialidades da região, de modo a
estabelecer o Pólo Vitivinícola e promover os vinhos no Vale do São Francisco. Nos
anos 2000 o Pólo Vitivinícola do Vale do São Francisco se consolida, com a
modernização das vinícolas já instaladas na região – Garziera, Bianchetti Tedesco e
Botticelli – e a instalação da Vinícola Ducos, da Vinícola Ouro Verde do Grupo Miolo e
da associação entre a Vitivinícola Santa Maria, a vinícola portuguesa Dão Sul e a
importadora e distribuidora Expand Store, que deu origem à Vinibrasil.
A vitivinicultura em São Joaquim (SC) teve início a partir das pesquisas com
uvas viníferas na Estação Experimental da EPAGRI (Empresa de Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina). O município de São Joaquim é o maior produtor de
vinhos de Santa Catarina e o terceiro produtor de maçãs do Brasil (Cordeiro, 2006).
Segundo Blume; Hoff; Pedroso (2007, p.14), existiam em 2007, em São Joaquim, 24
produtores e 3 cantinas, numa área plantada total de 200 hectares e uma produção
estimada de 400.000 kg de uvas finas por ano. Comercialmente se estabeleceram as
marcas: Villa Francioni Agro Negócio S.A., Quinta da Neve Vinhos Finos Ltda. e
Sanviti. A Villa Francioni contava, em 2007, com 46 hectares de vinhedos em
produção, bem como uma capacidade para 400.000 litros, expansíveis até 1.000.000
litros, contando ainda com a assessoria da empresa californiana Robert Mondavi,
expoente no mundo do vinho. A produção é voltada para o mercado interno,
abastecendo os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais (Blume; Hoff; Pedroso, 2007, p.15). Entre os produtores existem
aqueles que desejam inserir seus vinhos no mercado internacional e aqueles que visam
apenas o mercado nacional.
Além de São Joaquim, em Santa Catarina também existem vitivinícolas nos
municípios de Campos Novos e de Caçador166. A característica marcante da região
catarinense é a altitude, que fica entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar. O
clima é frio, podendo chegar a – 10ºC, com a possibilidade da ocorrência de geadas. Os
165
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Ver portal: <www.vinhovasf.com.br/site/internas/historico.php> Acesso em: 03.05.2010.
Ver Mapa 5, Apêndice IV.
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vinhedos catarinenses estão condicionados por aspectos naturais, sendo no máximo
possível a cobertura das videiras para minimizar os efeitos devastadores da geadas, o
que acaba por aumentar os custos de produção nessa região.

Entre os principais gargalos que dificultam um maior desenvolvimento da
vitivinicultura em Santa Catarina, segundo o relatório do BRDE (2005), pode-se
destacar: a falta de união entre os produtores, ausência de uma propaganda eficiente, o
que leva a um desconhecimento do vinho produzido no Estado por parte do público,
altos investimentos para implantação de um hectare de vinhedos na região. O custo de
implantação chega a ser 30% superior a outros locais do Brasil devido ao preparo do
solo, que é muito pedregoso, além da necessidade de proteção anti-granizo e
investimentos em mudas importadas, que chegam a custar U$ 1,5 cada, sendo que para
um hectare são necessárias cerca de 2000 mudas. (Blume; Hoff; Pedroso, p.16)

De fato, os vinhos catarinenses estão menos presentes nas grandes redes de
supermercados que os vinhos do Vale do São Francisco, alcançando, em média, um
preço bem mais elevado. Há milhares de quilômetros dos vinhos de altitude estão os
vinhos do sertão. Enquanto os vinhedos catarinenses se localizam entre os paralelos 26º
Sul e 28º Sul, os vinhedos do Vale do São Francisco encontram-se no paralelo 8º Sul167.
No semi-árido o clima local se tornou grande aliado do vitivinicultor bem equipado
tecnologicamente. Com o emprego correto dos conhecimentos relativos ao cultivo da
vinha e da tecnologia disponível é possível obter as tão divulgadas 2,5 safras anuais de
uvas, embora os vitivinicultores não se aproveitem tanto dessa alta produtividade, uma
vez que a qualidade dos vinhos está ligada, dentre outras coisas, à quantidade de uvas
que uma videira produz por ciclo. Ao contrário do clima catarinense, no Vale do São
Francisco predominam temperaturas em torno de 40ºC, com chuvas irregulares, estando
a 300 metros acima do nível do mar. O que chama a atenção nos vinhos do sertão é a
concentração de açúcar obtida nas uvas, que permite a produção de vinhos com uma
graduação alcoólica adequada168.

As principais vantagens apresentadas pela Região Nordeste para a produção de uva são
suas características climáticas (que garantem até 2,5 safras anuais), a abundância de
recursos hídricos e terras a preços mais baratos comparativamente a outras regiões
produtoras de uvas. Somado a isto, tem-se a infra-estrutura disponível na região e o
forte apoio institucional. Todos esses fatores atraíram produtores de diversas partes do
167

Importante notar que as mais tradicionais regiões vinícolas européias, e também os Estados Unidos, se
localizam entre os paralelos 30º e 50º Norte. As regiões do novo mundo nos quais a vinicultura também
está presente – Rio Grande do Sul no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, África do Sul e Austrália – se
localizam entre os paralelos 25º e 45º Sul. Ou seja, o Submédio São Francisco possui uma localização
geográfica bastante peculiar.
168
Ver Apêndice I e II.
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país e do exterior, que transformou a região na principal produtora de uvas de mesa do
Brasil. (Carneiro; Coelho, 2009, p.6)

Atualmente são produzidos vinhos a partir de uvas como a Cabernet Sauvignon,
a Syrah, a Moscatel, dentre outras, numa superfície total de 1.000 hectares de uvas
viníferas e 7.000 hectares de uvas comuns169. Na região foram produzidos, em 1999, 7
milhões de litros de vinho, possuindo uma participação de 15% na produção brasileira
de vinhos. Em 2001 essa produção teria alcançado os 15 milhões de litros (Protas;
Camargo; Mello, 2005), o que sugere ceteris paribus um aumento na participação dos
vinhos do Vale do São Francisco no total de vinhos produzidos no Brasil, em relação ao
ano de 1999. Dos vinhos produzidos no Vale do São Francisco 80% são de vinhos tintos
e 20% de vinho brancos170. Ademais, a vitivinicultura emprega direta ou indiretamente
cerca de 30 mil pessoas171. Uma peculiaridade da vitivinicultura do Vale do São
Francisco é o seu foco no vinho fino, em que poucas vinícolas produzem vinhos
comuns172. As vitivinícolas catarinenses também concentram seus esforços na produção
de vinhos finos. Os vinhos finos do Vale do São Francisco são produzidos em seis
vinícolas da região. As vinícolas Vinibrasil, Ducos, Bianchetti Tedesco, Lagoa Grande
(Garziera) e Botticelli ficam em Lagoa Grande (PE). Já a vinícola Ouro Verde do Grupo
Miolo está localizada em Casa Nova (BA). Essas vinícolas ficam a cerca de 60 km de
Petrolina (PE), cidade mais desenvolvida do pólo Petrolina-Juazeiro173.
As estratégias e motivações das empresas instaladas na região parecem ser
distintas174. A Vinícola Vale do São Francisco inicia a produção do vinho Milano no
primeiro projeto de irrigação do Vale do São Francisco, idealizado por Francesco
Pérsico e implantado em 1972 por José Gualberto Almeida, ex-secretário de Agricultura
de Pernambuco e ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista. Em 1986 a vinícola lança a
marca Botticelli, de vinhos varietais, sendo atualmente de propriedade dos
pernambucanos José Gualberto Almeida e Ricardo Almeida175. Esta é uma vitivinícola
pioneira na produção de uvas e vinhos no Vale do São Francisco, tendo origem nos
169

Informações obtidas no Site do Vinho Brasileiro: www.sitedovinhobrasileiro.com.br
Informações obtidas no portal Viticultura.org: http://www.viticultura.org.br/
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Ver: www.vinhovasf.com.br/site/arquivos/NotasTecnicas.pdf
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A Vitivinícola Lagoa Grande, de propriedade de Jorge Garziera, possui uma linha de vinhos comuns
voltados ao consumo da população local de mais baixa renda.
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Ver Mapa 1, Apêndice IV.
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No Quadro 1, Apêndice V, podemos observar um quadro com algumas informações sobre as
vitivinícolas do Vale do São Francisco.
175
Informações
obtidas
no
Site
do
Vinho
Brasileiro.
Disponível
em:
<www.sitedovinhobrasileiro.com.br>
170

121

projetos de irrigação da década de 1970. Deste modo, origina-se do empreendimento de
agentes locais, com ligações políticas com o governo estadual.
A Adega Bianchetti Tedesco é de propriedade de um casal de enólogos gaúchos,
descendentes de italianos, Ineldo Tedesco e Izanete Bianchetti Tedesco. O gaúcho
Ineldo Tedesco formou-se em Enologia em 1973 e por ser descendente de italianos
tinha prática na produção artesanal de vinhos no Rio Grande do Sul. Uma vez graduado
em Enologia, trabalhou em vinícolas como a Cooperativa Tamandaré, a Heublein do
Brasil e a Maison Forestier, tendo nesta última participado da elaboração do vinho
Vinhas Milano, atual Botticelli. Possuindo experiência na produção de uvas e na
elaboração de vinhos tanto no Rio Grande do Sul quanto no sertão nordestino, Ineldo
Tedesco adquire uma propriedade, juntamente com sua esposa Izanete, em Lagoa
Grande, onde começam a elaborar o vinho da marca Bianchetti. Essa vinícola surge,
portanto, através da iniciativa de gaúchos que viram no Vale do São Francisco uma
oportunidade de montar seu próprio negócio a partir de experiências obtidas em outras
vinícolas.
A Vinícola Ducos é uma das menores da região, produzindo apenas vinhos
tintos, dentre eles três varietais – Syrah, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot – e um
assemblage, cujas variedades de uvas utilizadas no corte não são divulgadas em seu
portal da internet176. O empreendimento nasceu da iniciativa do italiano Lorenzo
Ramolini e do enólogo francês Hubbert Pommier. Infelizmente não foi possível visitar
essa vinícola e as outras duas já mencionadas – Vinícola Vale do São Francisco e Adega
Bianchetti Tedesco –, de modo que toda informação obtida sobre essas empresas é
proveniente do próprio portal na internet dessas vinícolas e de artigos sobre
vitivinicultura no Vale do São Francisco.
Em visita a região do pólo Petrolina-Juazeiro, pude verificar as instalações de
três vinícolas, a Vitivinícola Lagoa Grande, a Vinibrasil e a Fazenda Ouro Verde. A
Vitivinícola Lagoa Grande foi a segunda a ser visitada, possuindo uma peculiaridade.
Seu proprietário, o gaúcho Jorge Garziera, atua politicamente na região. A vinícola
localiza-se no município de Lagoa Grande, antigo distrito de Santa Maria da Boa Vista,
do qual se emancipou em 1º de janeiro de 1997, tendo como seu primeiro prefeito Jorge
Garziera. O jovem município teve também Robson Amorim como prefeito. A atual
prefeita de Lagoa Grande é a baiana Rose Garziera, formada em Administração pela
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122

FACAPE, esposa de Jorge Garziera e primeira mulher a governar o município177. Os
funcionários da fazenda consideram Jorge Garziera um grande promotor dos vinhos da
região, ajudando a organizar a cada dois anos a Vinhuva Fest.
A vitivinícola produz não apenas vinhos finos, mas também vinhos de mesa e o
suco Sol do Sertão. Os equipamentos da vinícola são modernos, mas a funcionária que
apresentou as instalações da empresa afirmou ser a máquina de engarrafamento pouco
produtiva, algumas vezes demandando hora-extra dos trabalhadores para que o volume
de produção seja satisfatório. Curioso é o processo artesanal pelo qual passa o suco Sol
do Sertão. Apenas uma máquina é empregada em sua produção e o processo de
pasteurização é feito garrafa a garrafa por poucos funcionários. Contudo, esse suco
possui uma ótima qualidade, sendo produzido exclusivamente com uvas, sem adição de
água ou açúcar. Sua doçura é toda proveniente da concentração de açúcar presente nas
uvas da região.
A fazenda é arrendada, possuindo 160 hectares de uvas viníferas e 40 hectares
de uvas de mesa. As vinhas possuem em média 32 anos, devendo ser cultivadas até os
50 anos, ocasião na qual deverá ser feita sua reposição. A empresa possui como
consumidor dos seus vinhos de mesa os próprios trabalhadores da fazenda e os
moradores da região de mais baixa renda. Esses vinhos eram vendidos na região, em
2008, por cerca de 5 reais a garrafa de 750 ml. Os vinhos finos eram vendidos na
cantina da vitivinícola, em 2008, por 10 reais a garrafa de 750 ml, possuindo preços
menores que os seus concorrentes regionais.
A história da Vitivinícola Lagoa Grande é semelhante à da Vinícola Vale do São
Francisco no sentido em que também possui atores ligados à política local, não sendo
possível nesse caso saber quem veio primeiro, se a articulação política na região ou o
interesse pelos vinhos do Vale do São Francisco. Uma vez que esses dados não se
encontram disponíveis no portal da internet das empresas, essas informações somente
poderiam ser obtidas em pesquisa de campo específica.
Já a história da Vinibrasil e da Fazenda Ouro Verde se assemelham no sentido
de que uniu atores nacionais e internacionais, com experiência em vitivinicultura em
outras regiões, envolvendo ainda investimentos significativos. Essas vinícolas possuem
maior visibilidade no mercado nacional de vinhos, exportando seus vinhos para outros
países.
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Ver: http://www.lagoagrande.pe.gov.br/lagoa-grande/
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Após agendar uma visita, fui recebida na fazenda da Vinibrasil por uma
funcionária que ficou encarregada de mostrar os vinhedos e a cantina, na qual são
expostos os produtos da vinícola. A história da Vinibrasil se inicia em 2003 quando a
vinícola portuguesa Dão Sul se associa ao grupo pernambucano Raymundo da Fonte,
então proprietário da fazenda na qual produzia vinagre. Em 2005 a Dão Sul compra a
parte do negócio que era da empresa produtora de vinagre e se reúne à importadora
Expand Store178 em uma joint venture. Em junho de 2008 a Dão Sul assume o controle
total da empresa ao comprar as cotas das duas outras empresas179.
As instalações da vinícola são modernas, possuindo desengaçadeira mecânica,
tanques de aço inox para fermentação do vinho com controle de temperatura, bem como
barricas de carvalho para envelhecimento do vinho. Um dos vinhos produzidos pela
vinícola, o Rendeiras, chamou a atenção por ser parte de um projeto social que
Vinibrasil desenvolve em conjunto com a UNIVASF e a Associação das Mulheres
Rendeiras, o “Projeto Identidade Cultural do semi-árido: o impacto da uva e do vinho”
(Santiago; Souza; Santos, 2009). Essa Associação de Mulheres Rendeiras agrega, desde
1998, mulheres desempregadas, sendo voltada à capacitação dessas mulheres, através
do artesanato, para que estas possam se reinserir no mercado de trabalho ou mesmo
desenvolver atividades de artesanato por conta própria. Outro vinho que merece um
comentário é o Brazilio, com rótulo todo em inglês, sendo ele totalmente destinado à
exportação, somente podendo ser adquirido na cantina da Vinibrasil no sertão
pernambucano. A localização dos vinhedos mais ao norte brasileiro facilita sua
distribuição para o mercado internacional, uma vez que estes se encontram
geograficamente mais próximos do mercado europeu e do norte-americano.
A fazenda da Vinibrasil possui um total de 2.000 hectares, sendo 200 hectares
destinados à produção de uvas viníferas. A empresa possuía planos de expansão, de
modo que atualmente é provável que esses números já sejam outros. O custo de
produção, por lote, é de cerca de 150 mil reais. As vinhas da fazenda possuem no
máximo 15 anos, devendo ser, após esse tempo, substituídas por novas mudas180. A
Vinibrasil não produz uvas de mesa para exportação, de modo que tem transformado
suas videiras em sistema de latada para o sistema de espaldeira, que permite maior
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Recentemente houve uma ruptura na sociedade da Expand, tendo as lojas do Centro e do Castelo no
Rio e a loja de Niterói saído da sociedade, atualmente recebem a denominação Bergut Vinho & Bistrô. A
Expand ainda possui lojas na Barra, em Ipanema e no Leblon, no Rio de Janeiro; possuindo lojas em
todos as regiões brasileiras.
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Ver Souza; Corrêa; Melo (2009, p.9).
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Recebi no local a informação que as mudas da vitis vinífera são provenientes da cidade de Jales (SP).
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insolação, utiliza menos mão-de-obra, permitindo ainda a mecanização da colheita. Fui
informada, no entanto, que a vinícola não pretende implantar o sistema mecanizado de
colheita, uma vez que pode gerar perda de qualidade da matéria-prima do vinho. Sobre a
cooperação organizacional, obtive a informação de que a Vinibrasil se beneficia de
pesquisas realizadas na UNICAMP (Campinas/SP). As outras vinícolas visitadas não
mencionaram parcerias técnico-científicas fora da região.
A fazenda possui 300 trabalhadores fixos, em que 1/3 desses trabalhadores
moram na própria fazenda, onde possuem casa, escola e Igreja, e os outros 2/3 são
transportados por ônibus da empresa para os municípios nos quais residem. As
condições de vida dos trabalhadores que moram na fazenda parecem ser adequadas,
uma vez que possuem casa, escola, dentre outros benefícios na própria fazenda. Sobre
as condições dos não residentes na fazenda não foi possível obter informações.
Por fim, cabe mencionar a visita à Fazenda Ouro Verde, em Casa Nova (BA). A
recepção é feita por técnicos em enologia formados no CEFET-Petrolina. Na cantina
tive a oportunidade de conversar com o diretor de produção da Fazenda Ouro Verde,
Ivair Toniolo. As instalações da Fazenda Ouro Verde são as mais modernas e completas
que visitei. Algumas salas possuem janelas através das quais os visitantes podem
observar a produção sem, contudo, ter contato direto com o processo produtivo, o que já
indica a intenção de transformar a Fazenda num complexo enoturístico. A vinícola
possui ainda um refeitório para os trabalhadores.
Segundo Ivair, desde a década de 1970 o japonês Mamoro Yamamoto vinha
realizando experimentos com a produção de frutas tropicais, dentre elas a uva, na
fazenda denominada na época como Solar do São Francisco. As primeiras tentativas de
plantio e produção de uva datariam da década de 1980. Contudo, Mamoro Yamamoto
teria encontrado como empecilho a falta de tradição na produção de vinhos, o que,
aliado à ausência de uma política de marketing e problemas financeiros, teriam levado a
propriedade a leilão pelo Banco do Brasil em 1992. A propriedade foi então comprada
pela parceria entre as vinícolas gaúchas Miolo e Lovara, iniciando a história do Grupo
Miolo no Vale do São Francisco181.
A Fazenda Ouro Verde possui hoje um total de 700 hectares, sendo 150 hectares
de área plantada (dados de 2008). Contudo, a empresa compra cerca de 80% das uvas de
181

Conforme visto anteriormente, a história da vinícola Miolo remonta, contudo, à imigração italiana. Em
1897, o italiano Giuseppe Miolo chega ao Rio Grande do Sul e recebe o lote de número 43. Em 1970 a
Miolo já produzia vinhos finos e atualmente o vinho denominado Lote 43 é um dos produtos de maior
qualidade produzidos pela vinícola no Rio Grande do Sul.
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produtores da região, num total de mais ou menos 20 produtores, pagando em média R$
0,35 por quilo de uva (dados de 2008), em que para a produção de 1 litro de vinho são
necessários 1,3 kg de uva. A fazenda possui 190 trabalhadores fixos. Os insumos secos
vêm de fora da região. As garrafas são compradas de fornecedores de São Paulo ou
Recife, as rolhas são importadas da Argentina e as barricas de carvalho (americano) são
compradas de uma empresa do Sul que faz a montagem dessas barricas. A produção é
levada ao porto de Salvador por via rodoviária. Os caminhões não são escoltados,
possuindo apenas um rastreador, uma vez que se acredita que a violência nas estradas
que conectam a região do Submédio São Francisco ao litoral nordestino tenha sido
debelada.
O Grupo Miolo possui parceria técnica com a EMBRAPA SEMI-ÁRIDO e com
a Vinibrasil, além de absorver mão-de-obra formada no CEFET-Petrolina. Ou seja,
verifica-se certa articulação organizacional entre as vitivinícolas da região, em que o
Grupo Miolo se destaca por manter parcerias nacionais e internacionais. Na fazenda é
produzido o brandy Osbourne em parceria com a espanhola Osbourne. Uma das
máquinas empregadas na produção do brandy é importada de Cognac (França). As uvas
que servem de matéria-prima para o brandy são compradas de fazendas vizinhas. Essa
produção conjunta com a espanhola Osbourne representa bem o plano de negócios da
Miolo Wine Group, que é a busca de parcerias para o incremento da qualidade, através
da aquisição de conhecimentos na interação com outras empresas, e da variedade de
produtos. Nesse sentido firmou acordo com a chilena Wines of Chile, que distribui o
espumante Oveja Negra no Chile e, em troca, distribui os vinhos Via Sul no Brasil
(Souza, 2009). Outra parceria da Miolo Wine Group foi estabelecida com o grupo Pão
de Açúcar, que passa a comercializar os vinhos da Miolo sob a marca francesa Club des
Sommeliers182.
A Miolo Wine Group é atualmente a maior vinícola brasileira, sendo resultado
de parcerias nacionais – Vinícola Almadén (Campanha Gaúcha/RS), RAR (Campos de
Cima de Serra/RS), Lovara (Serra Gaúcha/RS), Vinícola Miolo (Vale dos
Vinhedos/RS), Fortaleza do Seival Vineyards (Campanha Gaúcha/RS) e Vinícola Ouro
Verde (Casa Nova/BA) – e internacionais – Osbourne (Espanha), Costa Pacífico (Chile)
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A Club des Sommeliers é uma marca responsável pela comercialização dos vinhos brasileiros da
Miolo, além de vinhos franceses, chilenos, argentinos, portugueses e italianos. Os vinhos da marca Club
des Sommeliers são distribuídos pelas redes do Grupo Pão de Açúcar – Pão de Açúcar, o CompreBem, a
Sendas e o Extra. Informação obtida no portal da Academia do Vinho, artigo “Miolo e grupo Pão de
Açúcar fecham parceria. Produção brasileira irá compor linha francesa Club des Sommeliers”, de 9 de
março de 2008. Disponível em: <www.academiadovinho.com.br>. Acesso em: 10.05.2010.
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e Los Nevados (Argentina). Essas parcerias são parte do projeto do Grupo Miolo de
expressão do terroir brasileiro, que visa produzir vinhos diferenciados pela sua
localização e pelas castas empregadas em sua produção. A empresa busca ainda foco
numa política de marketing voltada ao melhoramento da imagem do vinho brasileiro
tanto no mercado brasileiro quanto no mercado mundial. A decisão de se instalar no
Vale do São Francisco é parte desse plano de negócios da empresa183.
A partir das informações apresentadas, vemos que, naturalmente, todo esforço
vitivinícola no Vale do São Francisco só foi possível porque já existia uma armação
institucional prévia que permitiu a agricultura (irrigada) no sertão nordestino184 e o
surgimento de empresas interessadas em investir na região. Contudo, a motivação para
tais investimentos diferiu de vinícola para vinícola. Enquanto no caso da Vitivinícola
Lagoa Grande e da Vinícola Vale do São Francisco foram aproveitadas as políticas de
irrigação da década de 1970, a Adega Bianchetti Tedesco surgiu da iniciativa de
enólogos gaúchos, interessados em produzir seus vinhos na região.
Já a Vinibrasil e a Miolo Wine Group uniram a iniciativa de empresas brasileiras
a grupos internacionais, ambas em busca de um novo terroir. A Vinibrasil promove
seus vinhos chamando a atenção para o paralelo no qual são produzidos, em que o
Paralelo 8 é, ao lado do Rio Sol, o carro chefe do seu New Latitude Project (Projeto
Nova Latitude). Desta forma, o português João Santos produz vinhos em Portugal
(Velho Mundo), na vinícola Dão Sul, e no Vale do São Francisco (Novo Mundo), na
Vinibrasil. Como vimos anteriormente, a Miolo Wine Group busca a produção de
vinhos de forma a explorar o terroir brasileiro no âmbito do seu Projeto de Expressão
do Terroir Brasileiro. Nesse intuito, produz vinhos em diversas regiões do Rio Grande
do Sul e no Vale do São Francisco, em que os vinhos Terranova é a marca do Grupo
Miolo para os vinhos do sertão. O que essas duas vinícolas buscam enfatizar e promover
é essa nova região vitivinícola que surgiu em pleno sertão nordestino.
Todavia, não basta interesse empresarial em um novo terroir ou em um novo
paralelo, também é preciso que existam condições mínimas para a instalação de uma
atividade econômica como a vitivinicultura numa determinada região. O sertão
nordestino, no qual se localizam as vitivinícolas do Vale do São Francisco, foi durante
muito tempo uma região imprópria não apenas para a atividade vitivinícola como para
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Ver: www.miolo.com.br
Essa questão será trabalhada no capítulo 3.
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qualquer tipo de atividade econômica de mercado, em alguns momentos se mostrou
uma localidade difícil até de se sobreviver.
Com um path-dependence de pobreza, de corrupção, de ausência de regras
formais e de modelos mentais que não viam no sertão nordestino uma região na qual se
pudesse desenvolver uma atividade econômica voltada para o mercado, produzir vinho
no Submédio São Francisco era impensável no início do século XX. No capítulo
seguinte veremos como, através de um processo de evolução institucional, foi possível
reverter esse path-dependence e construir uma economia de mercado, na qual a
vitivinicultura se insere com bons resultados, no pólo Petrolina-Juazeiro.

2.4. Síntese do Capítulo

Vimos que o Brasil é um país que mescla a falta de tradição na atividade
vitivinícola com problemas de adaptação da videira européia, com o clima quente pouco
propício ao consumo de bebidas como o vinho, bem como com a falta de uma cultura
do vinho arraigada nos modelos mentais de grande parte dos brasileiros. Apesar de
todos esses problemas, esforços foram realizados no sentido de ampliar a produção do
vinho com aumento de qualidade, o que tem sido realizado por algumas vinícolas cujo
foco é a produção de vinhos finos com especial atenção ao terroir. Ademais,
organizações locais e a EMBRAPA têm tido um papel fundamental no que concerne à
realização de pesquisas voltadas à adaptação da videira ao clima e ao solo do Brasil. Por
fim, deve-se destacar o importante papel da mídia especializada na criação de um hábito
de consumo do vinho no país, bem como na formação de consumidores com um maior
conhecimento sobre o vinho.
A história do vinho no Brasil mostra o papel das regras formais e informais no
desenvolvimento de uma indústria do vinho no Brasil. Vimos que as primeiras
tentativas do cultivo da videira no Brasil foram realizadas por motivos religiosos, com
os jesuítas. Séculos mais tarde os imigrantes italianos trazem uma cultura do vinho para
o Rio Grande do Sul, iniciando em fins do século XIX uma produção de vinho na
região. O desafio atual é inserir o vinho do sertão nordestino como um produto no qual
o consumidor perceba sua qualidade. Esse desafio vem sendo realizado com sucesso,
uma vez que os vinhos do Vale do São Francisco já ocupam 15% do mercado nacional
de vinhos finos.
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As empresas estrangeiras também tiveram um importante papel na realização de
investimentos e na modernização das técnicas de vinificação na década de 1970.
Contudo, o foco na qualidade e no terroir, com a limitação da produção aos vinhos
finos e espumantes somente ocorreu na década de 1980 com as cantinas.
Também foi destacado o papel das organizações e do governo na supervisão da
produção e da comercialização do vinho, com o Instituto Riograndense do Vinho,
fundando em 1926, na pesquisa e melhora na qualidade do vinho com a EMBRAPA do
Rio Grande do Sul. Outro fato institucional importante foi o reconhecimento
internacional do vinho brasileiro, com a adesão à OIV em 1995, bem como a obtenção
da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos em 2002, sob avaliação e supervisão da
APROVALE e da EMBRAPA. No Vale do São Francisco a presença institucional
também é expressiva, com a presença de organizações de ensino e pesquisa como a
EMBRAPA Semi-árido, o CEFET-Petrolina, a FACAPE e a UNIVASF, dentre outras,
como a CODEVAFS, a AGTURVASF e a VALEXPORT.
Esse capítulo, além de traçar um panorama da vitivinicultura brasileira, situando
a atividade vinícola do Vale do São Francisco, ajuda a construir o primeiro elemento
explicativo da nossa questão, a saber, como e porque vinho no Vale do São Francisco?
Vimos que duas das vinícolas instaladas na região – a Vinibrasil e o Grupo Miolo –
possuem uma visão voltada para a produção de um produto competitivo, de qualidade e
com foco no marketing como forma de conquistar o mercado nacional e internacional
de vinhos. Já a Vinícola Lagoa Grande, de Jorge Garziera, e a Vinícola Vale do São
Francisco, produtora dos vinhos Botticelli, estão mais enraizadas na comunidade local,
uma vez que a primeira tem como proprietário um dos atores principais no quadro
político de Lagoa Grande e a segunda é de propriedade de Gualberto Almeida, também
ligado a grupos políticos da região. Já a Adega Bianchetti Tedesco resulta da iniciativa
de Ineldo Tedesco que, ao lado de sua esposa, aproveitou os conhecimentos práticos
adquiridos na sua experiência como enólogo da Vinícola Vale do São Francisco para
abrir sua própria vitivinícola.
O que a atividade empresarial envolvendo o vinho no Vale do São Francisco nos
mostra é que esta ocorreu porque houve interesse privado no negócio do vinho na
região. Os custos para a instalação e manutenção de uma vinícola não são pequenos, de
modo que não basta a vontade de se realizar projetos inovadores em relação à
vinicultura no semi-árido, é necessário possuir recursos financeiros e técnicos para esse
empreendimento. Veremos, no capítulo seguinte, que a CODEVASF priorizou o médio
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e o grande produtor, o que, apesar de contestável, não poderia ser diferente, ao menos
no caso da vinicultura.
A indústria do vinho é um caso de sucesso no sertão nordestino. Foi essa história
que buscamos contar até então. Resta agora conhecer os antecedentes históricoinstitucionais dessa região, o sertão nordestino, na qual se instalou uma atividade tão
bem sucedida como a vitivinicultura.
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CAPÍTULO 3

EVOLUÇÃO HISTÓRICO-INSTITUCIONAL DO SERTÃO NORDESTINO:
DE “REGIÃO PROBLEMA” A CAPITAL DA UVA E DO VINHO DO
NORDESTE

No capítulo anterior vimos como a atividade vitivinícola se organiza
institucionalmente no Brasil e como o mercado brasileiro se insere no mercado
internacional de vinhos. A vitivinicultura brasileira tem sua raiz nos modelos mentais
trazidos pelos imigrantes italianos, que se inclinavam não apenas ao cultivo da uva e ao
consumo do vinho, mas também se dispunham à iniciativa organizacional. Deste modo,
a atividade vitivinícola encontrou condições propícias ao seu desenvolvimento no
nordeste do Rio Grande do Sul, se articulando organizacionalmente e recebendo apoio
do governo local, que visava fixar o imigrante em terras gaúchas. O afastamento
territorial em relação ao Sudeste e o possivelmente menor espírito organizacional dos
imigrantes franceses de Pelotas levaram à derrocada da vitivinicultura nessas terras ao
sul do Rio Grande do Sul.
Os desenvolvimentos recentes da vitivinicultura apontam para duas regiões,
Santa Catarina e o Vale do São Francisco, em sua porção semi-árida localizada a oeste
dos estados de Pernambuco e Bahia. As condições institucionais, no sentido do espírito
organizacional e dos modelos mentais, de Santa Catarina são semelhantes àquelas
verificadas no Rio Grande do Sul, mas o vinho catarinense ainda é relativamente
desconhecido e caro. Seus altos custos são provenientes de sua topografia acidentada e
da ocorrência ocasional de geadas, gerando safras irregulares.
Destoa das regiões vitivinícolas ao sul do Brasil o Vale do São Francisco. Os
vinhedos nordestinos localizam-se no semi-árido, em terrenos de baixa fertilidade e com
chuvas irregulares. Contudo, como o problema do sertão nordestino é a falta e não o
excesso de chuvas, através do uso de tecnologias adequadas é possível controlar o ciclo
da videira, sendo possível obter mais de uma safra por ano. Mas não são apenas as
características físicas da vitivinicultura no semi-árido que chamam a atenção para o
Submédio São Francisco, mas principalmente os aspectos institucionais do pathdependence da região fazem da vitivinicultura sertaneja algo peculiar. O objetivo desse
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capítulo é apontar como se moldou esse path-dependence ao longo do tempo e como ele
foi superado ao longo das quatro gerações institucionais que têm lugar a partir do século
XX, permitindo a emergência de uma indústria do vinho em pleno sertão nordestino.
A instalação de uma indústria do vinho no Submédio São Francisco somente foi
possível através do arranjo institucional que começou a se moldar a partir de meados da
década de 1980, permitindo a superação de alguns entraves ao desenvolvimento da
região. Esses entraves eram resultantes de fatores naturais como a seca, econômicos, de
uma região baseada em atividades de subsistência, políticos, de uma elite nordestina
preocupada com os problemas do litoral ligados ao açúcar e, por fim, da ausência de
uma institucionalidade formal sob a forma de organizações governamentais voltadas ao
tratamento das questões locais. Esses fatores de entrave ao desenvolvimento somente
foram superados quando o problema das secas se impôs como uma questão nacional e
ao mesmo tempo o problema do sertão nordestino passou a ser visto para além da
própria seca. Deste modo, ao mesmo tempo em que chamou a atenção para o Nordeste,
a seca obscureceu por muito tempo questões econômicas e sociais que estavam na base
de uma explicação para o atraso da região.
Como vimos no capítulo 1, instituições podem ser entendidas como regras do
jogo, como modelos mentais ou como organizações, grupos de agentes que
compartilham um mesmo conjunto de regras. As regras do jogo podem estar escritas e
formalizadas em documentos, o que demanda a presença da figura do Estado para
garantir seu cumprimento; podem estar apenas na cabeça dos indivíduos, situação na
qual a sanção pelo não cumprimento das regras é exercida pelo próprio grupo; ou, por
fim, a regra pode estar formalizada e ao mesmo tempo internalizada pelos indivíduos.
Esse último caso constitui o melhor dos mundos para os formuladores de políticas
públicas, uma vez que a colaboração dos agentes reduz os custos de transação, os custos
de monitoramento e torna mais legítima e efetiva a política governamental.
Por que as regras do jogo são importantes? Conforme apontara Commons
(1931), na ausência de instituições, entendidas como regras do jogo, os conflitos
oriundos da escassez de recursos seriam resolvidos com base na força física. Isso foi
precisamente o que se verificou no período pré-institucional do sertão nordestino, em
que a ausência de uma institucionalidade formal mais significativa não permitiu a
emergência de uma sociedade capaz de resolver seus conflitos de forma minimamente
pacífica. Importante assinalar que esse período denominado como pré-institucional não
estava livre de instituições enquanto regras do jogo, modelos mentais e organizações,
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mas carecia de uma presença do Estado sob a forma de organizações capazes de impor e
sustentar um conjunto de regras formais que garantissem o desenvolvimento de relações
mais estáveis e menos violentas entre os indivíduos, bem como uma economia de
mercado.
Uma resolução dos conflitos entre os agentes de forma menos violenta e mais
organizada somente começou a ser possível com as primeiras organizações que se
fizeram presentes na região. Apontamos aqui especificamente as organizações do
Estado, uma vez que os agentes que se instalaram no sertão nordestino não foram
capazes de moldar um arcabouço institucional formal. Ademais, enquanto o governo
central (federal) não considerava de âmbito nacional os problemas do sertão nordestino,
o governo provincial (estadual) estava mais ocupado com as questões econômicas do
litoral, não havendo na região uma economia independente de outros centros dinâmicos.
Destarte, uma institucionalidade formal teve que ser induzida. Após algumas
experiências de algumas organizações governamentais e a mudança no diagnóstico do
problema, a região do Vale do São Francisco185 e, posteriormente, a região do
Submédio São Francisco se tornou foco das políticas do governo. Fundamental para o
sucesso dessas políticas foi o apoio dos agentes envolvidos: (i) o grupo político local
liderado pela família Coelho, que pode ser considerada, conforme categorização do
capítulo 1, como uma organização; (ii) os empresários de outros estados e países,
interessados em investir na região; (iii) a população que desejava permanecer no sertão
nordestino e que só emigrava por falta de opção.
O

recorte

histórico

feito

pelo

“Diagnóstico

de

Planejamento

do

Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco”, destaca três fases do
desenvolvimento do Submédio São Francisco, a saber: (i) do século XVI até o final do
século XIX: o gado é a principal fonte de riqueza; (ii) do início do século XX até 1979:
a terra é o principal fator de diferenciação social; (iii) da década de 1980 até os dias
atuais: a água converte-se na maior fonte de riqueza na região186. Contudo, esse capítulo
não seguirá estritamente essa divisão, uma vez que nosso foco recai sobre a evolução
institucional e o referido documento faz um recorte histórico baseado na disponibilidade
de recursos. Apenas a primeira parte corresponde exatamente à fase do gado como fonte
de riqueza. A segunda parte faz um recorte baseado na forma de ação organizacional no
185

Para maiores detalhes acerca da delimitação geográficas da região do Vale do São Francisco, ver
Apêndice VII.
186
Diagnóstico de Planejamento do Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco. Volume
II: propostas para os agentes econômicos e programas. Janeiro de 2002, p. 133.
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sertão nordestino.
Uma vez que a abordagem proposta nesse trabalho é institucionalista, faz-se
necessário delimitar os períodos de evolução institucional do sertão nordestino com
base nos tipos de organizações presentes em cada um desses períodos, em lugar de
destacar somente a disponibilidade dos recursos. A água enquanto recurso
potencialmente gerador de riqueza sempre esteve ali, às margens do Rio São Francisco.
Contudo, a forma como esse recurso foi apropriado e por quem ele foi apropriado foi
resultado das regras do jogo locais, bem como da orientação das organizações presentes
na região.
Nos antecedentes históricos do sertão nordestino veremos que a região carece de
regras formais postas pelo governo central e/ou provincial. A única presença
organizacional mais efetiva na região é a da Igreja e a de uma polícia provincial, os
“macacos”. Observamos também a presença de regras informais, em que a regra do
mais forte e da violência eram dominantes. A violência era uma constante imposta ao
sertanejo pela própria polícia provincial, pelos jagunços e mais tarde pelo cangaço. A
miséria também marcou o sertão nos períodos de seca, mas curiosamente foi um dos
fatores que chamou a atenção dos governos e ensejou o surgimento das primeiras
organizações governamentais na região.
Já no que podemos chamar de fase institucional do sertão nordestino observamos
como a orientação das políticas, a compreensão da realidade local, bem como a própria
forma de atuação dos governos vai se modificando ao longo do tempo. Essa fase
institucional é definida pela presença de organizações governamentais, em que suas
fases são demarcadas pelas diferentes concepções acerca da realidade local entretida por
essas organizações. Denomino as fases da evolução institucional do sertão nordestino
como gerações institucionais, em que na primeira geração de instituições o foco se
concentrava na questão das secas periódicas, sendo o DNOCS – antigo IOCS e IFOCS –
, a única organização governamental responsável pela questão das secas nessa época. Na
segunda geração, o diagnóstico dos problemas do Nordeste se voltou para a busca de
suas origens sócio-econômicas, se destacando a visão do BNB e da SUDENE,
organização que se uniu ao DNOCS no combate aos efeitos da seca. Nessas duas
gerações ocorre uma modificação na compreensão dos problemas do sertão nordestino,
mas a ação do Estado permanece a mesma, se limitando a construir açudes e prover de
algum modo as carências imediatas da população nas épocas de seca, enviando
alimentos, água e incentivando a imigração.
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Com a terceira geração institucional o foco passa a ser uma região específica, o
Vale do São Francisco, na qual se busca o aproveitamento das águas do Rio São
Francisco através de projetos de irrigação, liderados pela CODEVASF, antiga CVSF e
SUVALE. Entretanto, uma maior articulação institucional somente foi possível com a
quarta geração de instituições, em que a abertura política de meados da década de 1980
foi fundamental para ensejar uma maior organização dos agentes econômicos em
organizações. Nessa quarta geração verifica-se o surgimento das primeiras vitivinícolas,
em que as primeiras estiveram diretamente ligadas aos projetos de irrigação da
CODEVASF. Organizações como a EMBRAPA também se articulam com as
vitivinícolas, fornecendo apoio técnico, dentre outras organizações voltadas à formação
de pessoal qualificado, como o IFET – antigo CEFET-Petrolina –, a UNIVASF e a
FACAPE.
Desse processo evolutivo emergiu um arranjo institucional favorável à instalação
de vitivinícolas na região. Isso explicaria como a indústria do vinho se instalou no Vale
do São Francisco, uma região sem tradição na produção de vinhos, mas que tem
mostrado bons resultados em termos quantitativos e qualitativos no mercado nacional de
vinhos.

3.1. Antecedentes históricos do sertão nordestino: do século XVI até o final do
século XIX

A primeira fase de desenvolvimento do Submédio São Francisco, conforme
definida pelo Diagnóstico de Planejamento do Desenvolvimento Sustentável do
Submédio São Francisco187, vai do século XVI até o final do século XIX e tem no gado
sua principal fonte de riqueza, conseqüentemente, os pecuaristas eram os atores
principais, dominando a produção regional. Embora se use o termo riqueza, não se deve
pensar ainda em geração de renda, pois durante muito tempo prevaleceu no sertão
nordestino uma economia de subsistência dependente da dinâmica econômica litorânea.
Ademais, poderíamos considerar este como um período pré-institucional da história do
sertão nordestino, no sentido de que carecia de instituições formais do Estado atuando
diretamente na região. Entretanto, existiam regras informais que indicavam a força
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Diagnóstico de Planejamento do Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco. Volume
II: propostas para os agentes econômicos e programas. Janeiro de 2002, p. 133.
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física como a única forma de resolução de conflitos, bem como inclinavam o sertanejo a
se apoiar no poder místico da religiosidade.
No século XVI os europeus começaram a ocupação da região, aproveitando,
inicialmente, as terras mais próximas de rios e riachos, que eram as áreas mais ricas em
alimentos. Entre o século XVI e XVIII os europeus realizam as primeiras expedições
escravizantes na região, expulsando a população indígena que ocupava originalmente as
áreas ribeirinhas. Nessa época, ocorre a instalação e consolidação das sesmarias
pecuaristas de Garcia D‟Ávila (Casa da Torre), a construção das primeiras estradas de
ferro, o início da ocupação das caatingas pelos currais e a cultura do couro, bem como a
ocupação religiosa pelas Missões, que deu origem aos primeiros povoados. Também se
formaram povoados nas áreas de descanso do gado transportado para o litoral, estando
os principais agentes desse período histórico ligados à pecuária, como os vaqueiros e os
fazendeiros.
Essa fase de desenvolvimento do sertão nordestino é ainda marcada pelas
profundas e decisivas mudanças políticas e econômicas pelas quais passou o então
recém descoberto território brasileiro. Furtado (2001), em Formação Econômica do
Brasil, aponta questões de inserção política e econômica como determinantes da
formação da estrutura econômica do nordeste, bem como do Brasil.
Nesse longo período histórico não é possível identificar organizações
governamentais especificamente voltadas ao desenvolvimento do semi-árido nordestino,
até mesmo porque a temática do desenvolvimento não era uma questão legítima para
um território no qual se buscava apenas a exploração de seus recursos naturais. O mais
próximo de uma institucionalidade formal nessa época era a presença da Igreja. Os
conflitos referentes à ocupação das terras e à exploração econômica da região, ainda que
de subsistência, eram resolvidos com base na lei do mais forte, predominando as regras
do jogo informais. A presença do Estado no sertão nordestino foi, até o século XIX,
reduzida ao ponto de não exercer sequer o monopólio da violência, ou seja, os grupos
armados locais possuíam tanto poder quando a polícia do governo, tanto a do governo
da Colônia, quanto do Império e até a dos primeiros anos da República.
Essa primeira fase de desenvolvimento do sertão nordestino poderia ser
caracterizada como uma sociedade de ordem de acesso limitado, nos termos de North et.
alli. (2009), que, como vimos no capítulo 1, refere-se a economias vulneráveis a
choques, pequeno número de organizações, direitos de propriedade inseguros, além da
predominância de relacionamentos personalizados que interditam a mobilidade social. O
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período que trataremos agora não permite ainda falar, ao menos no que concerne ao
sertão nordestino, em formas de ação do Estado no sentido de Evans (1996; 2004) ) –
denominadas, no capítulo 1, como Estado custódio, Estado demiurgo, Estado parteiro e
Estado pastoreio – uma vez que aqui ainda cabia a discussão se o Estado estava ou não
presente da região. Na maior parte do tempo o Estado somente esteve presente para
cobrar impostos, impondo uma fraca coerção policial e, mais tarde, para garantir a
continuidade do poder estabelecido em períodos eleitorais. No máximo se poderia dizer
que ele exercera um papel de custódio. Como apresentado no capítulo 1, o Estado
custódio é aquele que impõe mais restrições do que desenvolve políticas voltadas ao
desenvolvimento regional. Contudo, mesmo a restrição era fracamente imposta pelo
Estado nessa fase pré-institucional do sertão nordestino, predominando as regras
informais e a lei do mais forte.
No que segue devemos nos voltar para a exposição do quadro institucional que
marca o desenvolvimento do sertão nordestino no período compreendido entre o século
XVI e o final do século XIX. Até 1822 o território brasileiro era uma colônia submetida
politicamente a Portugal, em que sua ocupação teria sido, como de toda a América, “um
episódio da expansão comercial da Europa” (Furtado, 2001, p.5). Uma vez que sofriam
pressões dos países europeus de maior expansão comercial – Holanda, França e
Inglaterra –, Portugal e Espanha não tiveram alternativa senão ocupar as terras
americanas recém descobertas. Ao encontrar ouro em suas colônias, a Espanha
empregou vultosos recursos na extração deste que era o recurso de maior interesse
econômico no século XVI. Já Portugal não encontrou esse metal precioso
imediatamente, mas se deparou com terras férteis, empreendendo esforços pioneiros no
que concerne à exploração agrícola da América, tornando-a parte integrante da
economia reprodutiva européia.

Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras
americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria
possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Este problema foi discutido
amplamente e a alto nível, com a interferência de gente – como Damião de Góis – que
via o desenvolvimento da Europa contemporânea com uma ampla perspectiva. Das
medidas políticas que então foram tomadas resultou o início da exploração agrícola das
terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. De
simples empresa espoliativa e extrativa – idêntica à que na mesma época estava sendo
empreendida na costa da África e nas Índias Orientais – a América passa a constituir
parte integrante da economia reprodutiva européia, cuja técnica e capitais nela se
aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado
europeu. (Furtado, 2001, p.8)
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A ocupação do território brasileiro foi resultado, portanto, da regra do jogo que
se impunha na época, que dava margem à invasão de terras não ocupadas na recém
descoberta América, e dos recursos que se encontravam disponíveis para exploração, no
caso da Espanha o ouro e no caso de Portugal as férteis terras brasileiras. Deste modo,
fatores econômicos, como a disponibilidade de recursos, e institucionais, que ditavam as
regras do jogo político-militar de ocupação dos novos territórios, levaram Portugal a
optar pelo cultivo de um produto no qual possuía experiência e era valorizado no
mercado europeu, o açúcar. Segundo Furtado (2001), os fatores de êxito da empresa
agrícola conjugavam a experiência técnica de Portugal na produção de açúcar, a
capacidade comercial e o poder financeiro holandês, e o conhecimento dos portugueses
do mercado africano de escravos. Ademais, o nordeste brasileiro era mais próximo da
metrópole lusitana e do mercado africano de escravos (Freyre, 2004, p.48). Ou seja, a
empresa açucareira contava com a proximidade geográfica e com recursos naturais,
técnicos, financeiros e humanos, que responderam pelo sucesso dessa empresa até
meados do século XVII, quando os holandeses foram expulsos do nordeste brasileiro,
levando consigo para as Antilhas os recursos e os conhecimentos técnicos necessários à
produção do açúcar.
Nos anos de pujança da indústria açucareira no Brasil, Bahia e Pernambuco
experimentaram um período de prosperidade, sendo o centro dinâmico do poder político
e econômico da colônia. Essa indústria açucareira se localizava nas terras próximas ao
litoral, enquanto o sertão ficava a centenas de quilômetros de distância do litoral
nordestino. A essa época, poucos se aventuravam Brasil adentro e quem se atirava a tal
empreitada o fazia ao longo do rio São Francisco, chamado de Opahra pelos índios da
região. Essa colonização portuguesa ao longo do rio São Francisco provocou lutas
sangrentas entre os portugueses e os nativos, acabando com a liberdade da população
indígena que vivia no sertão ao longo do rio (Barbosa, s.d.). Uma motivação para a
colonização do interior viria da suposta existência de ouro no Alto São Francisco,
recurso de maior interesse a ser extraído das colônias no século XVI. Outra motivação
para o desbravamento do Vale do São Francisco teria sido a busca de mão-de-obra
escrava para os engenhos por volta de 1553 (Germani; Oliveira, s.d.). Nesse sentido, os
primeiros a se aventurarem pelas terras sertanejas foram os aventureiros em busca de
escravos e ouro (Prado Júnior, 2008, p.56).
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As lendas da época a respeito do rio São Francisco falam de suas riquezas em ouro,
prata e pedras preciosas, mas também sobre a força de suas águas que em determinado
ponto do seu curso desaparecia só ressurgindo uma légua depois. Esse ponto era
chamado o “Sumidouro do São Francisco”. (Barbosa, s.d.)

Ao seguir em direção ao interior, os colonizadores construíram currais para
criação de gado nas terras mais adequadas às pastagens, o que só foi possível através do
trabalho missionário, que teria abrandado as relações entre fazendeiros e índios, sendo
“a partir dessas alianças que os fazendeiros puderam estender os seus currais pelo sertão
do São Francisco” (Gabrielli, 2009, p.45). Verifica-se, portanto, a presença da Igreja
como uma das organizações mais importantes do sertão nordestino, moldando os
modelos mentais do povo local, inicialmente indígenas e aventureiros, e ajudando a
instalar uma atividade econômica, predominantemente de subsistência, na região. A
criação de gado no vale do São Francisco foi a atividade econômica de maior expressão
na região até o século XX, conferindo a denominação de “Rio dos Currais” ao rio São
Francisco (Sobrinho, 2006, p.16).
Barbosa (s.d.) menciona dois grandes senhores de gado da época, o espanhol
Garcia d‟Ávila e o português Antônio Guedes de Brito. Todavia, essa atividade também
era realizada por colonos de pequenas posses, que trabalhavam nas fazendas de gado e
após um período de tempo ganhavam uma parte da produção, iniciando mais tarde sua
própria criação (Furtado, 2001, p.59). Deste modo, enquanto no litoral nordestino se
desenvolvia a produção do açúcar, no interior a atividade principal era a pecuária, base
de sua economia de subsistência. A colonização do interior nordestino era um negócio
para aventureiros, que pode ser visto como uma organização no sentido de um grupo de
indivíduos que compartilhavam um modelo mental que os dispunha a explorar regiões
desconhecidas como esses territórios distantes do litoral, os sertões. De origem
portuguesa, a palavra sertão “significa lugares apartados, desertos, estranhos e incultos”,
em que no “início da colonização portuguesa, o sertão estava designado como um lugar
„desconhecido‟ e „arriscado‟, constantemente associado à questão climática da seca”
(Martins; Buriti; Chagas, 2007, p.28). Essa incursão aventureira do colonizador pelo
interior através do rio São Francisco acabou por fazer do rio uma importante rota de
interligação.

O rio São Francisco foi a base para a exploração dos sertões e rota fluvial de ligação de
diversas regiões do Brasil. Em torno dele várias rotas de comércio foram abertas
ligando missões, fazendas, vilas e cidades das regiões centrais de Minas Gerais, Goiás,
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Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Piauí entre si e com as cidades do litoral.
(Barbosa, s.d.)

A colonização do sertão era negócio também para os homens da Igreja, que
ajudaram os donos de fazendas a “domesticar” o índio para o trabalho na pecuária.
Deste modo, aventureiros e missionários ajudaram a abrir caminho sertão adentro,
estabelecendo, com suas práticas, regras do jogo, modelos mentais e organizações, que
moldaram o quadro institucional sertanejo ao longo do tempo. Ajudaram ainda a abrir
uma rota de navegação ao longo do rio São Francisco, ora caçando ora conquistando os
nativos, instalando em terras interiores povoamentos e uma atividade de subsistência
baseada na agricultura e na pesca188.

Na saliência do Nordeste, grosseiramente entre os paralelos de 2º e 15º, seguem-no para
o interior extensos territórios semiáridos, imprestáveis em geral para a agricultura
corrente. Tal circunstância deteve a expansão do povoamento que se aglomerou nos
núcleos litorâneos, ficando o interior quase ao abandono, e apenas ralamente ocupado
por dispersas fazendas de gado. (Prado Júnior, 2008, p.10)

Porquanto o litoral nordestino se beneficiava da produção e exportação do “ouro
branco”, o açúcar, o sertão se desenvolvia em torno de uma economia de subsistência.
Essas duas economias, uma exportadora e a outra de subsistência, em certa medida se
complementavam. A economia açucareira necessitava de animais de tiro, uma vez que
era preciso buscar lenha em terras cada vez mais interioranas e a Coroa portuguesa
proibira a criação de gado em terras litorâneas (Furtado, 2001, p.57). Ademais, a
pecuária se destinava à satisfação das necessidades alimentares da população litorânea,
sendo a carne de vaca um dos gêneros fundamentais do consumo colonial (Prado Júnior,
2008, p.44). Por conseguinte, a economia sertaneja, especializada na pecuária, fornecia
esses animais para o suprimento das necessidades da atividade açucareira litorânea.
Surgia assim uma motivação econômica para a criação de gado, para além daquela de
subsistência.
Prado Júnior (2008, p.45), assinala, contudo, a baixa produtividade da pecuária
empreendida no interior, bem como chama a atenção para a baixa qualidade das reses,
que rendiam no máximo 120 quilos de carne por animal. Segundo Prado Júnior (2008),
durante o século XVII, as fazendas de gado já atingiam o Médio São Francisco, que vai
de Pirapora (MG) até Remanso (BA), situando-se, portanto, nos estados de Minas
188

Algumas culturas temporárias de subsistência eram o milho, o feijão, a mandioca e o arroz (Germani;
Oliveira, s.d.).
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Gerias e da Bahia189. A crescente demanda advinda do litoral, aliada à facilidade com
que se estabeleciam as fazendas – bastava uma casa simples, alguns animais no curral e
uma dúzia de homens –, provocou o rápido alastramento das fazendas de gado no sertão
nordestino, cujo tamanho era em média de “três léguas dispostas ao longo de um curso
d‟água, por uma de largura, sendo meia para cada margem”190 (Prado Júnior, 2008,
p.45).
Ao contrário dos engenhos191, nos quais era empregada mão-de-obra escrava
africana, nas fazendas de gado o trabalho era livre, uma vez que nesses grandes e
afastados territórios, com “poucos povoados e sem autoridades, é difícil manter a
necessária vigilância sobre trabalhadores escravos” (Prado Júnior, 2008, p.46). Deste
modo, a ausência de regras formais permitia o trabalho livre no sertão nordestino, uma
vez que na época a regra era o trabalho escravo. Importante notar que na sociedade
contemporânea é a presença de regras formais que permite o trabalho livre, sendo
vedado o trabalho escravo, de forma que fora do raio de ação dessas regras formais o
que acaba por ser permitido é a exploração indevida do trabalho. Assim sendo, verificase que as regras formais de algum modo emergem das concepções que indivíduos e
organizações possuem da sociedade, o que dará forma ao conjunto de leis de sua época.
Nesse sentido, as regras formais são um produto da história institucional, aí incluindo
todas as suas dimensões.

Policiamento era coisa que quase não existia nessas partes remotas e asperamente
pastoris do Brasil. A lei e o próprio Imperador, Dom Pedro II, pouco ou quase nada
valiam para seus habitantes. Por essa época, para tal região, código tributário, por
exemplo, era coisa platônica. Platônica, absurda, impraticável. Qualquer sistema de
recolhimento de impostos, por mais suave que fosse, atentava contra os escrúpulos de
independência dos sertanejos. Eles e os gaúchos destacavam-se não só pelos trajos
regionais, como pelos excessos de altivez. Graças ao que escreveu em 1860 um
observador inglês ter-se desenvolvido no Brasil nova maneira de resistir um povo à
cobrança de impostos: no caso, impostos sobre peles do sertão. „O sertanejo‟ – destacou
aquele observador – „pegava o pobre coletor com a mesma gana com que a canalha de
Galway agarrava um cobrador de impostos: estripava-o, embrulhando-o num saco de
couro de boi, com a cabeça de fora, despachando-o de volta, com a mensagem
espartana: se o imperador deseja carne de boi, leve-a consigo o seu preposto‟. (Freyre,
2008, p.70)
189

A informação sobre a delimitação atual do Médio São Francisco foi obtida no site da Codevasf:
http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-do-sao-francisco/recus/medio-sao-francisco.
Acesso
em:
01.04.2010.
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Uma légua equivale a 6.600 metros (Dicionário Houaiss, 2003, p.322).
191
“O seu elemento central é o engenho, isto é, a fábrica propriamente, onde se reúnem as instalações
para a manipulação da cana e o preparo do açúcar. O nome de „engenho‟ estendeu-se depois da fábrica
para o conjunto da propriedade com suas terras e culturas: „engenho‟ e „propriedade canavieira‟ se
tornaram sinônimos.” (Prado Júnior, 2008, p.38)
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Freixinho (2003, p.194) assinala que essa forma sangrenta de lidar com seus
adversários era vista, nessa época, com naturalidade por povos como o sertanejo e o
gaúcho, acostumados a lidar com o gado, de modo que espetáculos sangrentos desse
tipo não lhes causariam grande impacto psicológico. Destarte, o modo de vida, ou os
processos materiais, acaba por moldar não mecanicamente os modelos mentais dos
indivíduos, cujas diferenças no modo de pensar acabariam por gerar conflitos. Ao se
deparar com o sertanejo do século XIX é compreensível que o brasileiro acostumado
com a vida da Corte litorânea visse com repugnância o modo de agir do sertanejo.
Porquanto a violência seja praticada em todos os lugares do mundo, inclusive na Corte,
algumas formas de violência são qualificadas como inaceitáveis para alguns povos e
como parte da regra do jogo para outros.
Na medida em que é possível falar de regras formais a essa época, ao menos no
sentido que a entendemos hoje, a ausência da figura da Coroa nesses territórios
afastados do litoral os deixava “livres” para determinar sua própria lei local. O que ali se
desenvolveu foi, por conseguinte, fruto da iniciativa de indivíduos aventureiros, de
missionários e daqueles não inseridos no grande esquema colonial da atividade
açucareira. A pecuária, por conseguinte, era uma atividade que carecia de autonomia
dinâmica de desenvolvimento, dependendo da economia açucareira para se expandir.

Deve-se ter em conta, entretanto, que essa atividade, pelo menos em sua etapa inicial,
era um fenômeno econômico induzido pela economia açucareira e de rentabilidade
relativamente baixa. A renda total gerada pela economia criatória do Nordeste
seguramente não excederia cinco por cento do valor da exportação de açúcar. Essa
renda estava constituída pelo gado vendido no litoral e pela exportação de couros.
(Furtado, 2001, p.57)

Por esse motivo, com o declínio da indústria açucareira da colônia em meados
do século XVII, houve uma contenção na expansão da pecuária para fornecimento de
animais e carne para o litoral. As fazendas acabaram antes absorvendo parte da mão-deobra que emigrava dos engenhos em declínio. No século XVII, com o domínio
castelhano sobre a Coroa portuguesa emergiu um governo único na península ibérica,
trazendo em seu encalço a inimizade dos holandeses (Rego; Marques, 2006, p.17). Data
dessa época as invasões holandesas no nordeste brasileiro com sua posterior expulsão.
Os conhecimentos técnicos adquiridos na indústria açucareira brasileira foram levados,
junto com os capitais, para as Antilhas.
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Durante sua permanência no Brasil, os holandeses adquiriram o conhecimento de
todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. Esses
conhecimentos vão constituir a base para a implantação e desenvolvimento de uma
indústria concorrente, de grande escala, na região do Caribe. (Furtado, 2001, p.17)

Essa transferência de conhecimentos e capitais do Brasil para as Antilhas acaba
por trazer a forte concorrência do açúcar antilhano, resultando na redução dos preços do
produto no mercado internacional, gerando um período de retração econômica na
colônia. Como a pecuária do interior tinha sua oferta determinada pela dinâmica da
economia açucareira, o declínio desta em meados do século XVII gerou uma retração na
atividade pecuária sertaneja. Ademais, a essa época já se verificava o fenômeno das
secas.
O primeiro registro de ocorrência de seca no nordeste data de 1552, tendo o
jesuíta Fernão Cardim relatado ainda uma seca no ano de 1583 (Villa, 2001, p.17-18).
Somente no século XVII foram identificados seis períodos de seca – 1603, 1605-1607,
1614, 1615, 1652 e 1692 –, em que os estados mais afetados foram Paraíba, Rio Grande
do Norte e Ceará (Villa, 2001, p.18). Ainda segundo Villa, nessa secas, “devido à
escassez de meios de sobrevivência, intensificaram-se os conflitos entre conquistadores
e indígenas” (Villa, 2001, p.18). Os efeitos da seca não foram tão devastadores em
termos quantitativos a essa época porque a população brasileira ainda era pequena e,
apesar de não haver estatísticas separadas por províncias, pode-se imaginar que a
população sertaneja, muito reduzida e esparsa, era ainda menor192.
A população brasileira, que deixa o século XVII com pouco mais de 200 mil
habitantes, ganha impulso no século XVIII, chegando ao final desse século com quase 4
milhões de pessoas193. Por conseguinte, as secas do século XVIII teriam conseqüências
mais severas, e mais devastadoras seriam as secas do século XIX, dado o crescimento
populacional não apenas brasileiro, mas também da população do sertão, atraída pela
pecuária, ainda que esta não constituísse um setor economicamente independente (Villa,
2001, p.19).
O declínio do açúcar em meados do século XVII não provocou mudanças
estruturais na economia do interior nordestino, pois, apesar de ter sua demanda
determinada pela economia açucareira litorânea, esta era fundamentada num sistema de
192

Na tabela 11, Apêndice VI, são apresentadas algumas estatísticas do período denominado précensitário, que vai até 1872 e compreende dados colhidos por diversos autores.
193
Ver tabelas 11 e 12, Apêndice VI.
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subsistência. Contudo, a economia açucareira era voltada para o comércio externo e por
realizar trocas monetárias acabou por sofrer mais severamente com a baixa nos preços
internacionais do açúcar. A principal conseqüência foi o atrofiamento da economia
monetária do nordeste, com a conseqüente migração de mão-de-obra dos engenhos de
açúcar para as fazendas de gado. Por estar ligada à economia litorânea, a economia
sertaneja sofreu com a redução na demanda por suas reses e pelo aumento da sua
população, que migrava do litoral para o sertão. Contudo, como era baseada numa
economia de subsistência, a economia sertaneja não sofreu mudanças estruturais como
as ocorridas na economia litorânea, que já inserida numa economia de mercado
experimentou um período de atrofia dos fluxos monetários.

Tudo indica que no longo período, que se estende do último quartel do século XVII aos
começos do século XIX, a economia nordestina sofreu um lento processo de
atrofiamento, no sentido de que a renda real per capita de sua população declinou
secularmente. É interessante observar, entretanto, que esse atrofiamento constituiu o
processo mesmo de formação do que no século XIX viria a ser o sistema econômico do
Nordeste brasileiro, cujas características persistem até hoje. (Furtado, 2001, p.63)

Deste modo, a prosperidade trazida pela indústria do açúcar se concentrou nas
mãos dos donos de engenhos e dos comerciantes e, uma vez que os engenhos
empregavam mão-de-obra escrava, tal atividade não teria gerado um mercado interno. A
colonização do interior com o estabelecimento de uma economia de subsistência e uma
pecuária dependente da indústria açucareira fizeram do sertão uma região dependente
do sistema exportador litorâneo, por sua vez dependente da situação do mercado
internacional. Portugal primeiramente se aliara aos capitais holandeses, responsáveis ao
menos inicialmente pela comercialização do açúcar produzido na colônia, com a união
ibérica sofrera com a inimizade da Holanda e, por fim, acabou por se unir à Inglaterra,
assinando o Tratado de Methuen em 1703, que por um lado beneficiara os produtores de
vinho portugueses, mas por outro lado inibira a emergência de uma atividade
manufatureira em Portugal. Destarte, a história do sertão inicia-se com a formação de
um sistema econômico de subsistência ligado ao litoral pernambucano e baiano, que,
por sua vez, era dependente da metrópole lusa. Apesar de ser uma das grandes potências
do século XVI, Portugal tinha por vezes que se subordinar ao jogo político e econômico
internacional, no qual ia perdendo gradativamente poder de decisão.
Com o acirramento da competição no mercado de produtos tropicais, a economia
açucareira entra em declínio, dando espaço, no século XVIII, para o desenvolvimento
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de outra atividade econômica, a mineração. A base geográfica da economia mineira se
localizava entre a Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e a região de Cuiabá, no
Mato Grosso. Com a reativação de um centro econômico dinâmico, o gado sertanejo
volta a ser valorizado194. Deste modo, após ser afetada pelo declínio da economia
açucareira em meados do século XVII, a pecuária nordestina é revitalizada pela
economia mineira do século XVIII (Furtado, 2001, p.76).
A atividade mineradora no Brasil representou um breve momento na história
econômica brasileira, o que não diminui, contudo, sua importância. A economia mineira
chegou ao seu auge entre os anos de 1750 e 1760, encontrando seu declínio no terceiro
quartel do século XVIII (Furtado, 2001, p.78). Em relação à economia açucareira, que
demandava grandes importações de bens de luxo, tinha a renda muito concentrada, além
de utilizar grandes quantitativos de escravos, a economia mineira demandava menos
importações, que eram em sua maioria de bens de consumo corrente, possuía menor
concentração de renda, empregando mais pessoas livres (Furtado, 2001, p.79). A
economia mineira não superou as cifras do açúcar, mas atraiu uma corrente migratória
de colonos de pequenas posses de Portugal, bem como alguns membros de classes
dominantes, todos em busca de rápido enriquecimento. Com isso propiciou o
surgimento de uma camada média na escala social, na medida em que atraía imigrantes
portugueses com poucos recursos, além de, através do trabalho por quotas, fornecer
alguma remuneração ao escravo africano, permitindo a alguns desses a liberdade (Rego;
Marques, 2006, p.18-19).
Todavia, com o total declínio da mineração, todo sistema novamente se atrofia,
regredindo para uma economia de subsistência. Segundo Prado Júnior (2008, p.61-61),
o baixo conhecimento técnico do colono português aliado ao sistema de impostos da
colônia – o quinto e as sangrias – constituíram fatores de entrave ao progresso da
mineração brasileira. A vida do sertanejo, que não era baseada em trocas monetárias,
não sofreu grandes mudanças quanto à estrutura de sua atividade produtiva, mas perdeu,
mais uma vez, seu centro econômico dinâmico.
O século XVIII é palco do ressurgimento da agricultura, com a produção de
artigos como o açúcar em Pernambuco, Bahia e São Paulo, o arroz no Maranhão, no
Pará e no Rio de Janeiro, o cacau na Bahia e no Pará – este último exportava ainda
baunilha, cravo, canela e resinas aromáticas – e, por fim, o café, que chegara ao Brasil
194
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na primeira metade desse século (Rego; Marques, 2006, p.21-22). Furtado (2001)
identificara, ainda no século XVIII, três centros econômicos principais, o açucareiro, o
mineiro e o algodoeiro.

Observada em conjunto, a economia brasileira se apresentava como uma constelação de
sistemas em que alguns se articulavam entre si e outros permaneciam praticamente
isolados. As articulações se operavam em torno de dois pólos principais: as economias
do açúcar e do ouro. Articulada ao núcleo açucareiro, se bem que de forma cada vez
mais frouxa, estava a pecuária nordestina. Articulado ao núcleo mineiro estava o
hinterland pecuário sulino, que se estendia de São Paulo ao Rio Grande. Esses dois
sistemas, por seu lado, ligavam-se frouxamente através do rio São Francisco, cuja
pecuária se beneficiava da meia-distância a que se encontrava entre o Nordeste e o
centro-sul para dirigir-se ao mercado que ocasionalmente apresentasse maiores
vantagens. No norte estavam os dois centros autônomos do Maranhão e do Pará.
(Furtado, 2001, p.90)

O Maranhão se beneficiara das guerras de independência das colônias inglesas,
produzindo e exportando arroz, e da revolução industrial inglesa, para a qual forneceu
algodão juntamente com outras regiões nordestinas. Além disso, o colapso da colônia
açucareira francesa no Haiti, em 1789, dera novo ânimo aos engenhos do Nordeste.
Todavia, essa prosperidade era precária, pois se fundamentava “nas condições de
anormalidade que prevaleciam no mercado mundial de produtos tropicais” (Furtado,
2001, p.92).
No sertão a atividade econômica permanecia a mesma, a criação de gado e as
atividades de subsistência, em que a ocupação do interior nordestino se expandia cada
vez mais. Contudo, a presença de algum tipo de ação governamental era quase nula, as
organizações da época eram basicamente a Igreja, as fazendas de gado e, mais tarde, o
cangaço. O sertão era basicamente um entreposto comercial. O viajante que vinha da
Bahia seguia ao longo do rio São Francisco, passando pelas atuais cidades de Petrolina e
Juazeiro, seguindo uns para o sul em direção a Minas Gerais, e outros para o Piauí, que
sediaria as principais fazendas de gado do nordeste (Prado Júnior, 2008, p.66).

Completa-se assim a ocupação de todo o interior nordestino. Ocupação muito
irregularmente distribuída. De forma geral, escassa e muito rala: o pessoal das fazendas
de gado, únicos estabelecimentos da região, não é numeroso, como já foi descrito.
Donde também um comércio, afora a condução de gado, pouco intenso; resultando
disso aglomerações urbanas insignificantes e largamente distanciadas umas das outras.
Mas dentro dessa baixa densidade demográfica geral, o povoamento e as atividades
econômicas se concentram mais em algumas áreas. (Prado Júnior, 2008, p.67)

O sertão teria, de acordo com Prado Júnior (2008, p.68), alcançado o apogeu do
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seu desenvolvimento em meados do século XVIII, fornecendo reses para todo o litoral
compreendido entre o Maranhão e a Bahia sem encontrar concorrência. Esse período de
desenvolvimento da pecuária sertaneja seria interrompido pelas secas do final do século
XVIII. Incapazes de abastecer seu mercado consumidor, os fazendeiros nordestinos
perdem mercado para a carne seca vinda do sul da colônia.
No século XVIII foram identificados sete períodos de seca – 1710-1711, 1721,
1723-1727, 1736-1737, 1745-1746, 1777-1778 e 1791-1793 – que, conforme vimos
anteriormente, tiveram efeitos mais devastadores que as secas do século XVII, uma vez
que a população havia crescido impulsionada seja pela migração de mão-de-obra do
litoral, seja pela revitalização da pecuária sertaneja impulsionada pelo período de
pujança da atividade mineradora. Villa (2001, p.19) aponta que a seca de 1723-1727
teria atingido todo o Nordeste, provocando deslocamentos da população afetada para
regiões litorâneas ou para aquelas menos atingidas pela seca. Na seca de 1777 a
pecuária sertaneja foi duramente atingida, o que causou a perda de mercado para o gado
do Rio Grande do Sul. Em 1780, o cearense José Pinto Martins teria se deslocado para
Pelotas e lá teria instalado a primeira oficina de carnes secas (Alves195 apud Villa, 2001,
p.20). Cabe mencionar ainda a seca de 1791-1793, que teria sido a maior seca do século
XVIII, tendo atingido as províncias do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, do Sergipe, de
Alagoas, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Piauí. A situação da população
sertaneja teria sido agravada ainda pelo surgimento de três pestes – gafanhotos, cascavel
e ratos – no ano de 1794, logo após esse período de grande estiagem (Villa, 2001, p.2021).

Assim, a chegada de uma seca encontrava o sertão absolutamente despreparado para
resistir aos seus efeitos: a história acabava se repetindo, somente aumentando as
proporções da tragédia devido ao crescimento populacional. Por outro lado, as
dificuldades de comunicação e a pequena importância econômica do sertão no interior
da economia colonial permitiram certo isolamento do domínio colonial português,
fundando uma sociedade com características peculiares em relação àquela do litoral.
(Villa, 2001, p.21)

Diante das agruras impostas pelo meio natural, que os governos tanto provincial
quanto central pouco faziam para remediar, ou ao menos amenizar, emergiram
organizações, como a dos primeiros grupos de bandoleiros, que buscaram na violência
uma forma de resolver o problema da escassez de recursos, mais urgente nos períodos
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de seca. Começa a se traçar o perfil institucional do sertão nordestino, que a negligência
dos governos largou à própria sorte, deixando nas mãos da Igreja e dos próprios
sertanejos a aplicação da lei local, executada por cangaceiros ou pelos bandos armados
dos fazendeiros. Deste modo, as condições materiais, aliadas à ausência de regras
formais conduzida por alguma organização do governo, teriam empurrado o sertanejo
para o mundo místico da fé católica e para o cangaço (Freixinho, 2003, p.23-24).
O recurso às armas e a religião foi resultado das regras do jogo que prevaleciam
na região. Sem a presença do Estado para instaurar e garantir regras formais que dessem
conta dos conflitos locais, das regras informais que se cristalizaram ao longo do tempo
emergiram modelos mentais que dispuseram os indivíduos à organização em torno da fé
católica e do cangaço. Através da fé os indivíduos encontravam conforto espiritual para
sua condição ao mesmo tempo em que demandavam, através das orações, um futuro
melhor. Armados, os sertanejos que cuidavam da segurança dos fazendeiros viam na
força uma forma de resolver conflitos sociais que tinham origem nos recursos
alimentícios que se tornavam escassos nas secas.
A primeira metade do século XIX é caracterizada por uma queda na renda per
capita, sendo possível que ela tenha sido a essa época “mais baixa do que em qualquer
outro período da colônia, se se consideram em conjunto as várias regiões do país”
(Furtado, 2001, p.109). Como a economia brasileira era voltada para o comércio
externo, as condições desfavoráveis deste no século XIX acabaram por prejudicar as
exportações e por dificultar a tomada de empréstimos no exterior (Furtado, 2001, p.110111).
Nos anos de 1820 o café já começara a se estabelecer como um produto de
grande importância econômica para o Brasil, representado a essa época 18% das
exportações brasileiras, ocupando o terceiro lugar entre produtos como o açúcar, ainda
primeiro produto de exportação, e o algodão, segundo produto mais exportado (Furtado,
2001, p.113). Sua emergência nas proximidades da capital, o Rio de Janeiro, faz do
Sudeste o centro da resistência contra as forças de desagregação do Norte e do Sul. O
nordeste brasileiro já não possuía a essa época o mesmo poder político que possuíra no
período colonial, uma vez que a capital da colônia fora transferida da Bahia para o Rio
de Janeiro ainda no século XVIII, em 1763. Ademais, a produção de açúcar de beterraba
nos Estados Unidos provocara uma nova fase de declínio da economia açucareira.
Contudo, nas primeiras décadas do século XIX verificou-se uma breve
renascença da economia açucareira, que agora enfrentava a concorrência do açúcar de
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Campos (Sudeste) no mercado exportador, mas que ainda era competitivo no mercado
interno (Perruci, 1978, p.107). Segundo Perruci (1978, p.112-113), o fato da cultura da
cana ser ainda muito rudimentar teria provocado um atraso tecnológico na produção da
matéria-prima do açúcar, o que teria causado sua decadência ao longo dos anos. O
século XIX marca ainda o surgimento das usinas, que vieram a substituir os engenhos
centrais, cuja falência teria se dado pela irregularidade no fornecimento da matériaprima, a cana. Com o advento das usinas o setor agrícola e o industrial teriam voltado a
se reunir numa só empresa, afirmando o domínio da cidade sobre o campo e
consolidando o capital industrial e financeiro no campo (Perruci, 1978, p.122-123).
Destarte, no início do século XIX o açúcar ainda dominava a pauta de
exportações brasileira, mas a partir de 1830 perde espaço para o café, que passa a
dominar a economia e a política brasileira196. Em decorrência verificam-se fluxos
migratórios do Norte para o Sul, em busca das melhores condições econômicas
oferecidas pelo café. Ademais, observa-se a emergência de uma nova classe, a dos
empresários do café, que usam o governo e suas políticas como forma de beneficiar seus
interesses particulares (Furtado, 2001, p.116). A definição de novas regras do jogo em
âmbito nacional, influenciadas pelos movimentos do setor exportador, acabou por
deslocar recursos para o Sudeste, deixando a economia do Nordeste em segundo plano.
Com isso, a economia sertaneja fica cada vez mais isolada, uma vez que seu centro
dinâmico mais próximo, o litoral nordestino, perde poder político para as emergentes
organizações do Sudeste ligadas ao café.
No século XIX são redigidas duas Constituições, uma em 1824 e outra em 1891.
A Constituição de 1824 é outorgada dois anos após a Independência (1822),
denominando o território brasileiro como Império do Brasil, prevendo o catolicismo
como religião oficial, o voto censitário e uma monarquia hereditária e constitucional. A
Constituição de 1891 é promulgada três anos após a Proclamação da República (1889),
denominando o território brasileiro como Estados Unidos do Brasil, transformando as
Províncias em Estados, além de estabelecer um Estado laico e o voto universal, embora
com restrições, excluía, por exemplo, as mulheres e os analfabetos197.
Influenciados desde o início pela religião católica, pode-se imaginar que o
sertanejo mais instruído e informado acerca dos eventos que se passavam no resto do
país não teria visto com bons olhos a instituição de um Estado laico. O cangaço foi, em
196
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parte, uma forma de contestação violenta desse dispositivo, presente nas demais
Constituições brasileiras, tendo como ápice o levante de Canudos já no final do século
XIX. O litoral nordestino sofria, nessa época, com a decadência do açúcar e o sertão
com as secas e a violência praticada não apenas pelos cangaceiros, mas também pela
polícia provincial. São identificados seis períodos de seca no século XIX: 1824-1825,
1845, 1851-1852, 1860, 1869, 1877-1879. A seca dos anos 1824-1825 chegou junto
com uma epidemia de varíola e com o banditismo, que vinha se instalando nos
interstícios da fraca institucionalidade formal do sertão. Na segunda metade do século
XIX, o poder de polícia era dividido entre três grupos, os cangaceiros (bandos armados
sob o comando de um líder), os cabras ou jagunços (bandos armados dos coronéis) e os
macacos (polícia da província)198.
Conquanto o cangaço seja um movimento que surge em meados do século XIX,
suas origens estão enraizadas no abandono institucional do sertão que remonta ao
descobrimento, uma vez que as atenções da Coroa portuguesa sempre estiveram
voltadas para o açúcar e, posteriormente, as atenções do Império se voltaram para o café
do sudeste. Após o deslocamento da capital da Bahia para o Rio de Janeiro em 1793,
com o deslocamento da Família Real para o Rio de Janeiro em 1808, a independência
em 1822 e a ascensão do café na década de 1830, o poder político e econômico do
nordeste se vê terrivelmente enfraquecido. Nessas circunstâncias, a resposta das elites
litorâneas consiste na concentração dos esforços político-administrativos no litoral
(Freixinho, 2003, p.43). Deste modo, o sertão carece não apenas de atenção do governo
imperial, mas também do governo provincial, preocupado em salvar o pouco que ainda
lhe restou após o deslocamento do poder político e econômico para o sudeste cafeeiro.
Todavia, para não se dizer que o governo imperial em nada se importou com o
sertão nordestino, cabe destacar a ação da Comissão Científica de Exploração, criada
em 1859 com o apoio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e de Dom
Pedro II. O Imperador também encomendara estudos sobre as possibilidades de
desenvolvimento da navegação no rio São Francisco ao engenheiro francês, Emmanuel
Liais, em 1852, e ao engenheiro alemão, Henrique Guilherme Fernando Halfeld, em
1855. No ano de 1859, Dom Pedro II percorreu as províncias da Bahia, de Pernambuco,
da Paraíba, de Alagoas e do Sergipe, chegando até a cachoeira de Paulo Afonso (Villa,
198

“Os cangaceiros, como todo tipo e natureza de TERRORISTA, assumiam e praticavam o que é
monopólio do Estado – expropriar; administrar justiça; matar o adversário no quadro de guerra e em
tempo de paz, acorde com legislação especificamente autorizada (pena de morte); e punir os condenados
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2001, p.25-26).
A Comissão Científica de Exploração tinha como objetivo conhecer melhor o
território nacional, tendo como membros o diplomata e historiador Antônio Gonçalves
Dias, Guilherme de Capanema e Giacomo Gabaglia. O flagelo da seca teria sido
interpretado por Capanema e Gabaglia não como uma conseqüência da falta de infraestrutura para enfrentar os períodos de estiagem, mas sim como culpa do sertanejo, “que
não sabe tirar proveito da abundante produção de seu solo” (Braga 199 apud Villa, 2001,
p.27). Ademais, segundo Gabaglia, o sertanejo teria adquirido o hábito de mendigar,
sendo a seca causada pelo uso de métodos de agricultura pouco eficientes e pela “falta
de disciplina do povo para o trabalho” (Gabaglia200 apud Villa, 2001, p.27).
Essa interpretação dos pesquisadores da Comissão Científica de Exploração
acerca dos problemas do sertão nordestino estava enraizada em seus modelos mentais,
distantes dos modelos mentais do sertanejo. O fato do sertão ainda ser um lugar distante
espacial, cultural, política e economicamente do centro do poder, agora no Sudeste,
tornava sua relação com o governo central muito complicada. As regras do jogo do
sertão não eram as mesmas prevalecentes no Sudeste e no litoral nordestino, de forma
que o cientista via o sertão nordestino através de suas lentes, sem considerar que o
sertanejo possuía as suas próprias lentes, que emergiam de uma realidade diferente
daquelas do pesquisador que o observava. Esse encontro entre modelos mentais
distintos gerou, naturalmente, incompreensões e conflitos.
As noticiais dos eventos festivos que Capanema e Gonçalves Dias promoviam
chegavam à Corte, em que se relatavam as festas que se prolongavam noite adentro,
com a participação de prostitutas que, ademais, acompanhavam os membros da
Comissão nos banhos que tomavam nus na praia de Fortaleza (Villa, 2001, p.26). Ao
tomar conhecimento da chegada da Comissão, chamada pelo povo local de “Comissão
Defloradora”, os sertanejos trancavam suas filhas em casa (Villa, 2001, p.26). Além
disso, a Comissão também se ligou a outra polêmica, a da importação de dromedários
para solucionar o problema dos transportes em territórios afetados pelas secas. Essa
idéia já havia sido proposta pelo senador José Martiniano de Alencar na década de
1830, que teria redigido uma Lei Provincial – Lei de nº 3 de 26 de agosto de 1837 – que
previa a importação de dromedários. Essa Lei foi revogada, caindo no esquecimento, até
199

Braga, Renato. História da Comissão Científica de Exploração. Fortaleza: Imprensa Universitária,
1962. p.294
200
Gabaglia, Giacomo. A questão das secas na província do Ceará. In: Rosado, Vingt-Um (seleção e
organização). Livro das secas. Basília: ESAM/ CNPq, 1985. p.17-18

151

que a Comissão se interessasse novamente pelo assunto. Assim, em 24 de julho de 1859
chegam, no porto de Fortaleza, 14 dromedários e 4 tratadores argelinos, conforme
encomendado pelo governo brasileiro (Villa, 2001, p.30). Os animais não se adaptaram
ao território brasileiro, de modo que em 1864 restavam apenas 3 dromedários, em
meados de 1870 já não restaria nenhum dromedário vivo (Villa, 2001, p.35-36).
Diante do descaso e das políticas mal direcionadas, que nunca alcançavam o
sertanejo da forma como deveriam, não era de se espantar que se desconfiasse da
intervenção governamental. A questão das regras formais no sertão nordestino não era
apenas a de ausência ou negligência, mas também era necessário integrar a região como
parte do território e da vida política brasileira, ou seja, era preciso construir um espaço
de legitimidade no qual as políticas e as organizações estatais pudessem se inserir e
atuar. Após essa tentativa mal sucedida de reconhecimento da região, realizada pela
Comissão Científica de Exploração, pouco foi feito pelo sertão nordestino. Nem mesmo
a grande seca de 1877-1879 chamou a atenção do governo imperial.

Nesses anos, o grande assunto da elite política, em sua maioria sulista, foi como manter
em funcionamento as fazendas, especialmente as destinadas ao cultivo do café, sem o
braço escravo. Os temas referentes à convivência com as secas – açudes, poços, canal
do rio São Francisco, entre outros – foram ignorados no Parlamento, nas deliberações
governamentais e na imprensa: sobre o sertão pairou a mais absoluta indiferença. (Villa,
2001, p.39)

Destarte, a seca dos anos 1877-1879, a maior do século, teve, novamente, efeitos
devastadores. Apesar de anunciada desde o início do ano de 1877, o governo só foi
tomar conhecimento da situação meses depois. Políticas de emprego visavam manter o
sertanejo de algum modo ocupado, para tal o governo iniciou a construção de presídios
e hospícios (Villa, 2001, p.46). Contudo, essas políticas não foram capazes de conter
um quadro de desordem e violência no qual figurava a antropofagia, os saques, a
prostituição, a religiosidade exacerbada, quadro este resultado, mais uma vez, da
ausência de uma presença governamental mais efetiva. De março de 1876 até setembro
de 1877 o imperador D. Pedro II encontrava-se em viagem ao exterior, se limitando a
participar de festas, em Lisboa, para arrecadar recursos para os flagelados da seca, não
fazendo sequer uma visita às províncias afetadas (Villa, 2001, p.59-60).
O governo buscava promover a emigração para o litoral nordestino e para a
Amazônia. Muitos retirantes seguiam em vapores que partiam dos portos de Fortaleza e
de Aracati, nos quais passavam fome e sofriam todo o tipo de abusos, em busca do
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então promissor mercado da borracha no Amazonas e no Pará (Villa, 2001, p.62). Os
senhores de engenho do litoral pernambucano e baiano se aproveitaram da chegada de
retirantes em busca de qualquer coisa que os salvasse da fome e da sede e os empregava
a baixos salários, ao mesmo tempo em que vendiam seus escravos, a altos preços, para
as fazendas de café do sudeste (Villa, 2001, p.54-58). Se para o governo imperial a seca
era um problema que só lhe consumia recursos, para os donos de engenhos do litoral era
um ótimo negócio.
No Ceará, os retirantes foram reunidos em campos denominados como
abarracamentos, nos quais eram concentrados os recursos enviados pelo governo
imperial. Apesar de vultosos os recursos enviados à região, a negligência governamental
acabava por tornar o envio desses recursos uma medida inócua para o combate dos
efeitos da seca. O cargo de chefe de abarracamento “era ambicionado como se fosse um
rendoso emprego. As vagas eram preenchidas mais de acordo com os interesses da
política, do que com a conveniência pública” (Teófilo201 apud Villa, 2001, p.78).
Muitos chefes de abarracamentos ficaram ricos desviando os recursos recebidos do
governo imperial, vendendo o que deveria ser distribuído aos flagelados no mercado de
Fortaleza, com a conivência das autoridades provinciais (Villa, 2001, p.69). Para apurar
as denúncias de corrupção que chegavam do Nordeste, o governo imperial enviou um
funcionário da alfândega do Rio de Janeiro – Fábio Alexandrino dos Reis Quadros –
para investigar esses desvios de verbas. O funcionário passa 5 meses no Ceará, ratifica
as denúncias de corrupção feitas pelos jornais, mas não demonstra como os recursos
foram desviados. Todos que desviaram recursos destinados aos flagelados da seca
ficaram impunes, não sendo, nenhum deles, sequer indiciado (Villa, 2001, p.79-80).
Sem a devida atenção do governo imperial, cujas atenções estavam voltadas para
o café do Sudeste, e apesar dos recursos despendidos na região, calcula-se que tenha
perecido, em decorrência somente dessa seca de 1877-1879, 4% da população brasileira.
Também foram perdidas milhares de cabeças de gado, em que “a pecuária acabou não
tendo mais a importância que tinha até 1877 na economia regional” (Villa, 2001, p.83).
O setor primário fora devastado, principalmente a produção de algodão do agreste –
região localizada entre o litoral e o sertão –, passando a partir de então o nordeste a ser
reconhecido e tratado como uma “região-problema” (Villa, 2001, p.83).

201

Teófilo, Rodolfo. Varíola e vacinação no Ceará. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 1997.
p.20-21 (fac-símile da edição publicada em 1904)
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Excetuando-se os períodos de secas, os governantes do Nordeste concentravam-se nos
problemas políticos e administrativos do litoral – da Zona da Mata e do agreste. O
interior, isto é, o sertão rural, retornava à própria sorte do sertanejo que, tão logo tinha
notícia de que os rigores da estiagem haviam cessado, apressava-se em retornar ao seu
„chão‟ e ali, com tenacidade e coragem, recomeçar a vida dura e desafiante. Após a seca
de 1877-1879, essa rotina é seguida, exceto, em parte, pelos cearenses que migram para
a Amazônia, em busca do novo Eldorado – a extração da borracha derivada da
seringueira. E o são aos milhares. (Freixinho, 2003, p.193)

Em meio a esse estado de abandono e calamidade, surgem movimentos que
começaram a chamar a atenção para o nordeste. Na década de 1870 entra em cena a
figura de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então capelão, participa de um
evento que o transformaria em santo perante o povo sertanejo. Durante uma missa, a
hóstia que Padre Cícero dera à beata Maria Araújo teria se enchido de sangue. O povo
logo o proclamou santo, mas a Igreja Católica não aceitava tal acontecimento como
milagre, tendo solicitado que Padre Cícero negasse a ocorrência do suposto milagre
(Freixinho, 2003, p.52-53). Por ter se mantido calado diante do ocorrido, não dizia nem
que sim nem que não, Padre Cícero foi afastado da Igreja, mas manteve o uso da batina,
se dedicando desde então à política. Padre Cícero era objeto de devoção do povo
sertanejo, sendo visto como Padre e fornecedor de conforto espiritual mesmo tendo sido
afastado da Igreja. Padre Cícero se tornou ainda figura importante no quadro político de
Juazeiro do Norte, possuindo, através de Floro Batolomeu, interlocução com os grupos
políticos do Sudeste e do litoral nordestino.
Diante da falta de suporte governamental que permitisse o socorro ao sertanejo,
que perecia nas secas, surgiram os grupos de cangaceiros cuja ação tinha um caráter de
“banditismo social”, roubando dos ricos para distribuir aos pobres.

Jesuíno Brilhante de Mello e outros marcam essa fase de terrorismo de clã, agindo por
motivações diversas, tendo em comum o empenho de tirar, dos ricos fazendeiros,
recursos para socorrer os retirantes, sertanejos pobres, acossados pelo flagelo da seca.
(Freixinho, 2003, p.54)

Os membros do cangaço advinham dos grupos de jagunços armados,
organizados pelos coronéis do sertão. A Guarda Nacional202, criada em 1831, aliada aos
latifundiários, ensejou o surgimento dos “poderosos coronéis do sertão nordestino”
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A Guarda Nacional foi uma força paramilitar criada em agosto de 1831 e tinha por objetivo proteger a
Constituição de 1824 e a integridade do Império. Os membros da Guarda Nacional eram cidadãos comuns
recrutados segundo sua renda, para as grandes cidades eram aceitos aqueles com renda anual superior a
200 mil réis, para as outras regiões era exigida uma renda anual superior a 100 mil réis.
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(Freixinho, 2003, p.45). A Guarda Nacional duraria até 1920, mas os efeitos de seu
advento foi o fornecimento dos meios materiais para a emergência de um poder
paralelo, seja dos coronéis, seja dos jagunços que, em épocas de retração da pecuária e
de seca, eram deixados à própria sorte no sertão. O detalhe é que esse jagunço deixado à
sua própria sorte estava agora armado.
Com os eventos políticos do final do século XIX, como a proclamação da
república de 1889 e a Constituição laica de 1891, surge a figura de Antonio
Conselheiro, conhecido por ter invadido a fazenda Canudos203 em novembro de 1893,
de propriedade do Barão de Canabrava, lá instalando o arraial messiânico de Belo
Monte, há 600 km de Salvador. Antonio Conselheiro declarou seu arraial um estado
dentro do estado, defendendo o retorno à monarquia. Estava instaurada a questão de
Canudos, inicialmente, considerada um problema regional, ficando sua repressão a
cargo do governo da Bahia. Luís Viana, governador da Bahia na época, vê seu estado
sob a ameaça de intervenção federal, pois se argumentava que seu governo não era
capaz de proteger a propriedade privada, uma vez que permitira a invasão da fazenda
Canudos (Freixinho, 2003, p.127). Prudente de Morais, que assumira a presidência em
1894, fica doente e o baiano Manuel Vitorino Pereira assume a presidência de 10 de
novembro de 1896 até 4 de março de 1897, intervém no estado da Bahia e autoriza o
avanço sobre Canudos (Freixinho, 2003, p.131).
Sob o governo de Manuel Vitorino são realizadas três expedições a Canudos,
sendo todas elas derrotadas, duas do major Febrônio e uma do comandante Antonio
Moreira Cesar, esta última sendo derrotada em 3 de março de 1897 (Freixinho, 2003,
p.131-134). No dia seguinte à derrota da terceira expedição Prudente de Morais
reassume a presidência, toma a questão de Canudos como um problema nacional e envia
uma quarta expedição em julho de 1897, sob o comando do marechal Bittencourt. O
assalto geral é realizado em 1º de outubro desse mesmo ano, com um total de 6 mil
homens, e no dia 5 de outubro ocorre a vitória do Exército brasileiro (Freixinho, 2003,
p.146). A ação do governo no caso de Canudos é mais um exemplo da forma como as
questões do sertão nordestino eram tratadas, com negligência por parte do governo
federal, que quase sempre as transferia para a esfera estadual.
Vimos que a história do sertão nordestino desde os anos do descobrimento até o
203

Além de Canudos, houve outros movimentos pró-monarquia no Centro-Sul do Brasil, como a Revolta
da Armada liderada por Custódio de Mello. Contudo, em setembro de 1895, Prudente de Morais concede
anistia ampla e pacifica o Centro-Sul, mas Canudos permanece em sua posição revolucionária (Freixinho,
2003, 118-119).
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final do século XIX é a história de uma sociedade organizada em torno de uma
economia de subsistência que ora recebe impulsos dinâmicos do litoral exportador de
açúcar, ora permanece esquecida no interior do Nordeste. A região é marcada pelas
secas que dizimam a população e enseja a emergência de modelos mentais baseados
numa religiosidade nem sempre aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana, e na
regra da violência, seja sob a forma da vingança pelas próprias mãos, seja aquela
advinda dos “macacos”, a polícia do governo. O modo de vida sertanejo, distante das
regras formais das regiões litorâneas do Nordeste e do Sudeste, suscitou a formação de
modelos mentais específicos no sertanejo, baseados no misticismo da religião e na idéia
de vingança pelas próprias mãos. Deste modo, as regras do jogo do sertão premiavam a
ação violenta, resultado mesmo da ausência de regras formais postas e sustentadas por
organizações estatais.

A população pobre do interior nordestino, ao enveredar pelos caminhos do misticismo
religioso, inconscientemente abdicou da „racionalidade‟ – único instrumento de que
dispõe o ser humano para avaliar os dados da realidade e montar linhas de ação para
enfrentá-la – no dizer categórico de renomados sociólogos. Em suma, o sertão
prolongou, no tempo, sua situação de „arcaico‟, distanciando-se dos „modos de pensar‟
do litoral. Para o sertão, o apelo ao sobrenatural, ao milagre, era a âncora do seu viver.
(Freixinho, 2003, p.66)

Nesse estado das coisas que o sertão nordestino inicia o século XX. Veremos no
próximo item que as condições de vida do sertanejo não se modificam
substancialmente, mas o Estado começa, mesmo que de forma pouco eficaz, a se fazer
presente. Surgem organizações governamentais, mas de algum modo essa incipiente
institucionalidade formal não foi capaz de modificar substancialmente as condições de
vida do sertanejo. Isso nos leva a pensar que talvez não seja suficiente a presença
organizacional do Estado para a construção do desenvolvimento econômico. Veremos
que as primeiras organizações, como o DNOCS, diagnosticavam de forma restrita o
problema do Nordeste, que recebe novo tratamento pela SUDENE, mas os problemas
persistem até que, com as políticas de irrigação e de atração de médias e grandes
empresas da CODEVASF, seja possível a emergência de uma economia de mercado no
sertão nordestino.
Com o advento de uma economia de mercado as condições de vida melhoram no
sentido de que foram gerados emprego e renda numa região organizada durante muito
tempo em torno de atividades de subsistência, que deixava a população vulnerável nos
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períodos de seca. Contudo, as desigualdades incutidas secularmente no pathdependence sertanejo permaneceram, de modo que no pólo Petrolina-Juazeiro é possível
observar a riqueza dos que lucraram com o agronegócio e as condições de vida
modestas, ou até a pobreza, dos que ficaram à margem desse processo de crescimento
econômico.

3.2. Evolução Institucional no Sertão Nordestino: as quatro gerações institucionais

Vimos que de centro do poder político e econômico brasileiro o Nordeste passa a
“região-problema”. Deste modo, o nordeste inicia o século XX enfraquecido política e
economicamente no cenário nacional e com dois grandes problemas no sertão, o
cangaço e as secas. Esses problemas fazem parte do path-dependence moldado durante
séculos no sertão nordestino, resultando da ausência de organizações governamentais
fornecedoras de infra-estrutura e ordem, capazes de dirimir os conflitos de forma
minimamente pacífica. O primeiro será debelado já nos anos 1930, mas as secas serão
objeto de inúmeras políticas governamentais que perduram até os dias de hoje. No
sertão, com a criação de órgãos públicos de combate à seca, a propriedade de terra passa
a ser fundamental para obtenção da água proveniente dos açudes e dos projetos de
irrigação conduzidos pelo governo204.

E mais, o que talvez seja o preponderante vínculo de dependência, a necessidade de
suprimento de água, por meio de prospecção de grandes cacimbas, nos rios temporários,
por ocasião das estiagens, prospecção só possível aos proprietários de terras dotados
para tal. Neste contexto, a propriedade da terra tornara-se fator decisivo de dominação,
agravado pela desesperança, dos sertanejos sem-terra de então lograrem posição de
proprietários de um „pedaço de chão‟. (Freixinho, 2003, p.194)

Nesse

período

da

história

do

sertão

nordestino,

a

necessidade

de

desenvolvimento de projetos de engenharia hidráulica trouxe uma maior presença
organizacional nessa região, embora esta não tenha sido imediatamente eficaz no
combate à seca e aos seus efeitos – fome, violência e grandes ondas de migração. Essa
fase institucional do sertão nordestino, ou aquela caracterizada pela presença
organizacional do Estado, compreende o período que o “Diagnóstico de Planejamento
do Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco” denominou como
segunda e terceira fase de desenvolvimento do Submédio São Francisco. A segunda
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Ver “Diagnóstico e planejamento do desenvolvimento sustentável do SMSF”, 2002, p.4.
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fase, que vai do início do século XX até 1979, tem na terra a base da diferenciação
social. Na terceira fase, que vai de 1980 até os dias atuais, a água passaria a ser a fonte
de riqueza na região.
No início do século XX, o Estado entende que não basta enviar verbas
emergenciais nos períodos de seca, uma vez que não é suficiente apenas enviar recursos
sem a sua presença para regular a distribuição e o uso desses recursos. Ademais, não se
trata apenas de socorrer as populações afetadas pela seca quando esta as atinge, mas sim
de promover obras de infra-estrutura – construção de açudes, abertura de poços,
transportes – que permitam ao sertanejo estar preparado para os períodos de estiagem
(Villa, 2001, p.92). Surge ainda a proposta de transposição das águas do rio São
Francisco para o rio Jaguaribe, que será uma constante nas políticas voltadas ao sertão
nordestino. O primeiro passo nesse sentido foi a criação, em 1907, do Serviço
Geológico e Mineralógico Brasileiro com a ajuda de Orville Derby, geólogo americano
naturalizado brasileiro (Villa, 2001, p.95).
A partir de então, o tratamento da questão das secas passou a se concentrar
menos na construção de reservatórios de água para consumo da população nas épocas
de estiagem para se voltar aos projetos de irrigação. Era o germe para o
desenvolvimento de uma atividade agrícola de maior expressão no sertão nordestino,
cujos maiores benefícios, contudo, se concentrariam nas mãos de poucos. Naturalmente,
para se beneficiar da irrigação deveria haver o que irrigar, ou seja, os benefícios desses
projetos seriam apropriados somente por aqueles que fossem donos de um pedaço de
terra. Importante notar que da terra vinha o alimento, tanto diretamente para a mesa do
sertanejo quanto indiretamente para seu gado, que se tornaria também fonte de alimento.
No sertão as chuvas são irregulares, ocorrendo períodos de secas prolongadas, conforme
vimos anteriormente, de modo que a permanência de uma população em terras desse
tipo é muito dependente do fornecimento regular de água.
Nessa fase de maior presença institucional do Estado, sob a forma de
organizações, no sertão nordestino, surgem as primeiras organizações governamentais,
posteriormente sendo atraído o agronegócio. Diferenciam-se ainda duas cidades pólo no
Submédio São Francisco – Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, em que a
primeira assume o posto de cidade mais desenvolvida do sertão. Ou seja, essas duas
cidades se converteram em centro urbano do sertão nordestino.
Nas primeiras décadas do século XX verificou-se a decadência da pecuária, o
aumento no plantio da cana-de-açúcar e do algodão mocó, responsável pela destruição
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das caatingas, bem como a introdução e desenvolvimento da estrutura agroindustrial de
pequeno porte, ocorrendo ainda novos períodos de seca205. Como forma de tratar os
problemas causados pelas secas, as primeiras organizações governamentais voltadas à
promoção de políticas de desenvolvimento da região se instalam na região. Uma delas
foi a criação de um órgão público de combate à seca, a Inspetoria Federal de Obras
Contra as Secas (IFOCS), com ênfase em projetos de infra-estrutura, como construção
de estradas, campos de pouso, etc. A Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS),
posteriormente transformado em IFOCS e, por fim, em Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), era uma organização voltada à elaboração de projetos
que pudessem minorar os efeitos da seca. Nesse momento o Estado brasileiro constrói
açudes, assumindo um papel de demiurgo, nos termos de Evans (2004), isto é, se
envolvendo diretamente no fornecimento de bens, no caso a água, para a população.
Essa é a primeira geração de organizações, caracterizada como uma ordem de acesso
limitado, cujo Estado assumia um papel de demiurgo, fornecendo recursos diretamente
à população local, mas sem incentivar a ação direta da iniciativa privada.
Entre 1940 e 1979 são criadas diversas organizações voltadas ao diagnóstico e à
promoção de políticas de desenvolvimento regional, como a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF),
responsável pela implementação de projetos de irrigação de grandes perímetros, o BNB,
a SUDENE e o DNOCS, com projetos de irrigação de pequeno porte nas microbacias.
Nesse período tem início a construção da malha viária, a introdução de máquinas de
preparo de solo, irrigação, o uso de agroquímicos, a instalação de empresas de culturas
irrigadas e a construção da Usina Hidroelétrica de Sobradinho pela Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (CHESF).
Importante notar que até então organizações como o DNOCS consideravam a
seca como o grande problema do nordeste, mas a partir da criação do Banco do
Nordeste do Brasil (BNB) e a partir do Relatório do Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)206 a questão do nordeste passa a ser vista como
um problema econômico e social, enraizado no desenvolvimento desigual entre as
regiões brasileiras. Contudo, essa segunda geração de organizações ainda não pôde se
converter no que Evans (2004) denominou como Estado parteiro – ou seja, aquele que
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Segundo o relatório (ver Hurtado, 2002, p.4), as secas ocorreram nos anos de 1900, 1902, 1907 e 1908.
Como veremos adiante, o GTDN foi um grupo de trabalho criado pelo governo de Juscelino
Kubitschek com o objetivo de diagnosticar o problema do Nordeste. O GTDN tinha à sua frente o
economista Celso Furtado.
206

159

incentiva a emergência de grupos empresariais, atuando como parceiro da iniciativa
privada – uma vez que a ação da SUDENE sofreu uma descontinuidade institucional
com o golpe de 1964 e o afastamento de Celso Furtado, tendo sido capturada pelos
interesses políticos locais. Com o golpe militar, a superintendência da SUDENE ficou
nas mãos de pessoal sem capacidade técnica para dar continuidade às idéias de Furtado,
sendo a organização esvaziada política e financeiramente. Nesse sentido, a substituição
da equipe de Furtado por outras pessoas, com outros modelos mentais, mudou a direção
das políticas da SUDENE.
Entre os anos de 1980 e 2000 podemos mencionar como principais eventos o
aumento dos projetos de irrigação da CODEVASF no pólo Petrolina-Juazeiro,
desenvolvimento da fruticultura irrigada, surgimento do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST) na região, disseminação de atividades ilegais como o cultivo da
maconha, arrecadação de terras devido ao escândalo da mandioca207 e a construção da
Barragem de Itaparica208. Nesse período, principalmente nos anos de abertura política,
em meados da década de 1980, e de abertura econômica, na década de 1990, a ação do
Estado se volta para o incentivo e o suporte de projetos em associação com a iniciativa
privada, caracterizando uma conjunção do papel parteiro do Estado, promotor da
atividade econômica, ao papel de pastoreio, ou mantenedor da estrutura erguida pelo
Estado parteiro.
Na primeira seção será considerada a primeira geração institucional,
caracterizada pela presença de organizações como o DNOCS (antigo IOCS e IFOCS),
voltadas ao combate à seca com foco em obras de engenharia hidráulica. A segunda
geração institucional marca uma mudança na orientação organizacional, tendo no BNB
e na SUDENE uma compreensão distinta dos problemas do Nordeste, tirando o foco da
questão hidráulica ligada à seca e vendo na estrutura sócio-econômica da região a
explicação para o seu subdesenvolvimento. Na terceira geração institucional as políticas
direcionadas ao sertão nordestino passam a ter como foco o Vale do São Francisco,
buscando explorar o potencial hídrico do Rio São Francisco através de organizações
207

O escândalo da mandioca consistiu na obtenção de documentos falsos para a obtenção de créditos
agrícolas para o plantio de mandioca, feijão, cebola, melão e melancia, sendo utilizados cadastros frios,
propriedades fictícias e agricultores fantasmas. O esquema, que funcionou entre os anos de 1979 e 1981,
foi comandado pelo então gerente do Banco do Brasil da agência de Floresta (PE) em conjunto com
empresários e funcionários públicos. Ver Diário do Nordeste (1999). Esse seria um exemplo negativo da
sinergia Estado-sociedade, em que os agentes unem esforços para obter benefícios privados em
detrimento da coletividade.
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Diagnóstico de Planejamento do Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco. Volume
II: propostas para os agentes econômicos e programas. Janeiro de 2002.
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como a antiga CVSF, posteriormente substituída pela SUVALE e finalmente
denominada como CODEVASF, que teria como foco os projetos de irrigação. A quarta
geração institucional consolida, no pólo Petrolina-Juazeiro, os resultados das políticas
de construção de perímetros irrigados e incentivo à ação do médio e do grande
empresário na região. Esses resultados remetem ao sucesso do agronegócio, primeiro
lugar na exportação nacional de uva in natura e segundo lugar na produção de vinhos
finos no Brasil.

3.2.1. A Primeira Geração de Instituições: foco no combate à seca

Após anos sem organizações que tomassem o problema das secas como um
problema nacional, no início do século XX são criadas as primeiras organizações
governamentais voltadas aos problemas do sertão nordestino, que começa a ser tratado
como uma questão de âmbito federal. Em 21 de outubro de 1909, o presidente Nilo
Peçanha cria, através do Decreto nº 7.619, o IOCS, primeira organização
especificamente voltada à compreensão da questão das secas no Nordeste. O IOCS
“realizou uma série de estudos geológicos, hidrológicos, botânicos, geográficos,
mineralógicos sobre a região e desenvolveu uma política dominantemente hídrica”.
(Andrade, 1986, s.p.) A despeito da realização desses estudos, o IOCS teria pecado ao
não desenvolver uma política de caráter social, acabando por beneficiar apenas os
grandes proprietários (Andrade, 1986, s.p.). Voltado às questões hídricas, o IOCS
construía açudes, concentrando a água em locais específicos, em que o acesso a esse
recurso dependia de carros-pipa que pudessem transportá-lo até o seu destino.
Naturalmente, somente quem possuía recursos para transportar a água até suas terras era
beneficiado pela construção de açudes. O sertanejo de pequenas posses permanecia,
portanto, desassistido.
Nos anos que se seguiram, nem mesmo a criação do IOCS foi capaz de conter os
efeitos devastadores da seca de 1915, na qual o governo federal teria agido lentamente e
de forma negligente e os governos estaduais teriam aceitado seu papel secundário no
cenário político nacional e pouco fizeram, tendo sido cogitada a solicitação de ajuda aos
Estados Unidos (Villa, 2001, p.113-114). Diferentemente das secas do século XIX,
agora não mais era possível migrar para a Amazônia, uma vez que a borracha estava em
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crise209. A solução migratória seria, portanto, o Sudeste cafeeiro, principalmente São
Paulo, que na época já despontava como o maior produtor de café do Brasil. Muitos
retirantes seguiam para o porto de Fortaleza, onde ficavam em abrigos denominados de
“campos de concentração”, e lá chegando apenas os sadios poderiam seguir viagem, os
doentes eram impedidos de embarcar, o que resultou na separação de muitas famílias
(Villa, 2001, p.119). Essa seca provocou perdas de 50% nas riquezas agrícolas da região
e o Ceará, que exportava mais reses que o Rio Grande do Sul, perde o seu lugar (Villa,
2001, p.122).
O path-dependence cristalizado em regras do jogo específicas ainda pesava na
orientação das medidas destinadas ao sertão nordestino. Marcado durante séculos pelo
flagelo das secas, o sertanejo, os fazendeiros e o próprio governo viam na escassez de
água o grande problema da região. Ou seja, os modelos mentais dos agentes foram
moldados ao longo do tempo de forma a ver na falta de água a causa de todos os seus
problemas. Alguns apontaram uma direção fora dos marcos das políticas tradicionais,
como foi o caso de Epitácio Pessoa, que veremos adiante, mas em geral o diagnóstico e
a solução eram os mesmos, o sertão nordestino tinha sua atividade econômica devastada
pelas secas periódicas e a solução era a migração, a política assistencialista e a
construção de açudes para armazenamento de água. Nesse campo interpretativo da
realidade sertaneja que se inseriram as primeiras organizações governamentais voltadas
às questões da região. Deste modo, o IOCS (posterior IFOCS e DNOCS) tinha como
principal política a construção de açudes e marginalmente o desenvolvimento de
projetos de irrigação. Contudo, não se pensava no desenvolvimento econômico da
região, apenas na solução para os problemas imediatos que a falta de água causava nos
períodos de estiagem.
Nos anos seguintes, o então senador federal pela Paraíba Epitácio Pessoa propõe
um conjunto de obras contra as secas, como a construção de açudes, a perfuração de
poços, a irrigação, a ampliação das ferrovias, das estradas de rodagem e dos portos,
defendendo ainda a permanência do sertanejo em suas terras, o que até então nem era
cogitado (Villa, 2001, p.127-128). Apesar de ser uma das raras vozes a favor de obras
de infra-estrutura para libertar o sertão do flagelo das secas, Epitácio sofreu forte
oposição tanto de grupos de interesse ligados ao café, no Sudeste, quanto de grupos
ligados às classes dominantes nordestinas. Essa oposição era compreensível, uma vez
209

A borracha representava, no período de 1901-1910, 25,7% das exportações brasileiras, caindo para
12% no período de 1914-1918, chegando a apenas 3% nos anos de 1919-1923 (Villa, 2001, p.119).
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que tanto os grupos cafeeiros do Sudeste, quanto os donos de fazendas do litoral do
Nordeste, apreciavam a chegada dessa mão-de-obra barata e desesperada por qualquer
meio que permitisse sua sobrevivência imediata, uma vez que a escravidão já estava
abolida formalmente há cerca de duas décadas. O Plano de Epitácio Pessoa era bastante
abrangente e encontrou forte resistência:

Na república oligárquica, falar de desapropriação de terras de propriedades não
cultivadas, de cobrança de taxas de serviços realizados pelo Estado e de modernização
do campo por meio de um plano geral foi uma grande ousadia. O plano criou uma forte
oposição não só dos mais diretamente vinculados aos interesses da política do cafécom-leite, como também de oligarquias de outras regiões – temerosas dos efeitos destas
transformações e das repercussões em seus estados – e no próprio Nordeste. É evidente
que o sucesso do plano acabaria revolucionando economicamente o sertão, com reflexos
na política regional, pois permitiria ao sertanejo maior autonomia em relação ao poder
discricionário dos coronéis. (Villa, 2001, p.128-129)

Mesmo sofrendo forte oposição, Epitácio Pessoa210, já como presidente, criou
em 1919, através do Decreto nº 13.687, o IFOCS, que veio substituir o IOCS. A
inserção do termo Federal no nome da organização enfatizava uma mudança definitiva
na forma de ver os problemas do sertão nordestino, a partir de então, de um modo ou de
outro, o governo federal não mais poderia considerar essa região como um problema
político e econômico “particular” dos estados nordestinos.
Um novo período de secas, que durou de 1919 até 1920, veio testar as políticas
de Epitácio Pessoa. Os efeitos foram semelhantes a todas as outras secas anteriores,
gerando emigrações imediatas, contudo, o governo prontamente liberou recursos – 5 mil
contos de réis – para combater os efeitos da seca. O governo de Epitácio não se limitou
a enviar recursos, realizando entre os anos de 1920 e 1922 obras de infra-estrutura,
construindo 291 km de ferrovias, 500 km de estradas pavimentadas, rede telegráfica,
230 açudes e perfurou mais de 100 poços. Para responder às duras críticas que recebia,
Epitácio Pessoa enviou, em 1922, uma comissão de três pessoas do Sul para avaliar os
resultados de suas políticas no Nordeste (Villa, 2001, p.133).
A comissão enviada por Epitácio Pessoa era composta pelo general Cândido
Rondon, pelo deputado do Rio Grande do Sul Idelfonso Simões Lopes e pelo deputado
de São Paulo, Paulo de Moraes Barros, relator da comissão. Permanecendo 32 dias na
região, a comissão percorreu 5.690 km, atravessando os estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, em que desse total 3.742 km foram percorridos
210
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em estradas de rodagem, 1.936 km em ferrovias e 1 km a pé. A conclusão da comissão
foi que não havia falta de água na região, mas ainda havia o problema de como
armazenar água nas épocas de seca, que a terra era fértil, mas carecia de irrigação
adequada e, por fim, que a população sertaneja desejava permanecer em sua região
(Villa, 2001, p.133-134). A comissão fez ainda algumas propostas, como a irrigação, a
transposição do rio São Francisco para o rio Jaguaribe, bem como a formação de
núcleos de colonização de origem latina (imigração estrangeira) como forma de
combater o atraso do sertanejo (Villa, 2001, p.135). O relatório da comissão fortaleceu a
política de Epitácio relativa ao Nordeste, que consumiu 304 mil contos de réis dos
cofres federais, uma quantia expressiva se comparada aos mais de 400 mil contos de
réis gastos na construção da Central do Brasil (Villa, 2001, p.136).
Apesar do avanço no tratamento federal do sertão nordestino, as políticas de
Epitácio foram esvaziadas por seu sucessor, Artur Bernardes, que reduziu
consideravelmente os recursos destinados ao IFOCS211. O governo de Artur Bernardes
esvaziou não só o IFOCS, mas todas as organizações de governos estaduais
considerados adversários políticos de seu governo, ligado à política do “café-com-leite”,
que unia grupos cafeicultores mineiros e paulistas. Deste modo, as articulações políticas
em âmbito federal mais uma vez interditaram uma ação mais efetiva do Estado no sertão
nordestino.
Apesar da presença organizacional na região, sua atuação ainda era do tipo
demiurgo, na qual o Estado se envolve diretamente na produção de bens e serviços, mas
não suscita um engajamento da população local e dos empresários em suas políticas.
Assim procediam as organizações instaladas na região – IOCS, IFOCS, DNOCS –,
cuidando da construção de açudes para armazenamento de água e posterior
fornecimento nas épocas de estiagem. Contudo, essa água era mal distribuída, chegando
mais facilmente aos fazendeiros que ao sertanejo, que continuava a recorrer à solução
migratória. A iniciativa privada não era trazida para construir, em parceria com as
organizações governamentais, uma economia de mercado no sertão nordestino. Deve-se
ter em conta também o fato de que o direito ao voto ainda não era amplo e os indivíduos
em terras tão distantes como o sertão haviam surgido recentemente no cenário nacional,
após anos de invisibilidade política e econômica. Talvez fosse exagero esperar
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Em 1922, ainda no governo de Epitácio Pessoa, o IFOCS recebera 145 mil contos de réis do governo
federal, quantia que foi reduzida para 67 mil contos de réis em 1923, 11 mil contos de réis em 1924 e, por
fim, 4 mil contos de réis de 1925 (Villa, 2001, p.138).
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engajamento cívico nessas condições.
Somente com a Constituição promulgada em 1934, durante o governo de Getúlio
Vargas, que se ampliaram alguns direitos políticos, como a instituição do voto secreto e
do voto feminino, bem como a criação de leis trabalhistas. A Constituição de 1934 fora
redigida sob a influência da Constituição de Weimar da Alemanha de 1919, tendo um
caráter “de um Estado social de direito (democracia social)” (Lenza, 2008, p.41). O
texto de 1934 previa ainda, em seu artigo nº 177, que a União deveria estabelecer um
plano sistemático de combate às secas, definindo o gasto mínimo de 4% da receita
tributária da União dos estados com o combate aos flagelos da seca 212. Contudo, a
Constituição de 1934 logo foi substituída por outra, a Constituição de 1937, resultado
do golpe ditatorial empreendido por Vargas, sendo outorgada e de cunho fascista
(Lenza, 2008, p.45). Um detalhe curioso do texto de 1937 é a supressão da invocação à
“proteção de Deus”, uma constante nos demais textos constitucionais brasileiros, ainda
que representativos de um país laico.
Destarte, não apenas a incipiente institucionalidade formal do sertão, sob a
forma de organizações governamentais, era frágil, também a armação institucional
brasileira como um todo se assentava em interesses que ainda se consolidavam e numa
economia frágil e dependente do cenário econômico internacional. Para se ter uma idéia,
foi somente no final da década de 1937 que o governo federal conseguiu pôr fim aos
grupos de cangaceiros. O fato é que o sertão nordestino ainda era, no início do século
XX, uma sociedade de ordem limitada, uma vez que ainda existiam poucas
organizações governamentais, sua economia ainda era frágil, os relacionamentos ainda
eram baseados em privilégios e as políticas vinham de cima para baixo, ou seja, das
organizações para os agentes sem que estes fossem amplamente consultados.
Na época do IFOCS foram realizados estudos, com a participação de
especialistas internacionais, que vieram a se converter em construções voltadas ao
provimento de uma infra-estrutura de transporte, principalmente ferrovias, capaz de
permitir a fuga do sertanejo para outras regiões nos anos de seca. Acabava-se
amenizando de forma precária o problema nos períodos de seca sem, contudo, buscar
alguma forma de desenvolvimento econômico local que pudesse garantir condições
mínimas de vida ao sertanejo, que, conforme estudo encomendado anos atrás por
212 “Artigo 177. A defesa contra os effeitos das seccas nos Estados do norte obedecerá a um plano
systematico e será permanente, ficando a cargo da União, que despenderá, com as obras e os serviços de
assistencia, quantia nunca inferior a quatro por cento da sua receita tributaria sem applicação especial.”
(Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934)
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Epitácio Pessoa, não desejava deixar sua região.
A falta de uma infra-estrutura que permitisse uma atividade econômica rentável
no sertão nordestino deixou a população mais uma vez em estado de calamidade com o
advento de outra grande seca no ano de 1932. O governo federal encontrava-se num
período de reajuste das forças políticas, uma vez que o presidente Washington Luís
havia sido deposto em outubro de 1930 e Vargas assumira o poder, com o apoio das
elites nordestinas, descontentes com o abandono da região vis-à-vis o amplo apoio
econômico dado aos grupos cafeeiros do sudeste. A resposta organizacional a essa seca
foi o emprego temporário do sertanejo em obras emergenciais, como a construção de
açudes, estradas e sistemas de irrigação. Outra ação emergencial foi a emigração. O
ministro do trabalho, Lindolfo Collor, chega a firmar acordo com a companhia Lloyd
Brasileiro para o transporte dos “sem-trabalho” do Rio Grande do Norte para outros
estados brasileiros (Villa, 2001, p.143-144). A política do governo era antes a de
evacuar a região para que o sertanejo pudesse escapar da natureza que lhe impunha
condições de vida tão severas.
A seca muito amiúde era usada para abastecer de mão-de-obra outras regiões,
mas estados saturados como São Paulo começaram a recusar o recebimento de
retirantes, que passam a ser discriminados no Sudeste. Todavia, alguns retirantes ainda
são aproveitados na construção da estrada Juiz de Fora-Petrópolis, enquanto outros são
enviados para combater a Revolução Constitucionalista em São Paulo (Villa, 2001,
p.148). O governo federal ficava esperando chover, enquanto o IFOCS, única
organização federal no sertão nordestino, minimizava o sofrimento do sertanejo afetado
pela seca como podia. Ao primeiro sinal de chuvas o governo federal reduzia o volume,
que já era pequeno, de recursos destinados à região.
Em 1936 é pela primeira vez definido o Polígono das Secas, pela Lei nº 175, que
compreendia o semi-árido dos estados do Ceará, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, da
Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. O Polígono das Secas consiste
numa área reconhecida pela legislação brasileira como suscetível a repetidos períodos
de estiagens prolongadas. Deste modo, com a delimitação de um Polígono das Secas o
fenômeno das secas e suas conseqüências ganham uma institucionalidade adicional sob
a forma de regras formais, focalizando o destino das verbas destinadas anteriormente de
modo genérico à “região problema”, o Nordeste. A área compreendida pelo Polígono
das Secas foi diversas vezes ampliada, possuindo atualmente 1.084.348,2 km²,
abrangendo 1.348 municípios, distribuídos da seguinte maneira: Piauí (214), Ceará
166

(180), Rio Grande do Norte (161), Paraíba (223), Pernambuco (145), Alagoas (51),
Sergipe (32), Bahia (256) e Minas Gerais (86)213.
Dez anos após a grande seca de 1932 ocorre um novo período de seca, que a
censura imposta pelo Estado Novo impede que se tome amplo conhecimento da
situação das populações afetadas nas demais regiões do país. A solução do governo
federal foi, mais uma vez, a promoção da emigração para o Sul e para a região
amazônica, na qual a borracha voltara a se tornar economicamente interessante,
suprindo agora as necessidades bélicas dos Estados Unidos na Segunda Guerra
Mundial. Estima-se que tenha se perdido 10 mil vidas no que ficou conhecido como a
“Batalha da Borracha”214, enquanto a FEB perdera 442 homens no Norte da Itália
(Villa, 2001, p.165). Ao mesmo tempo a Constituição de 1946 reduzia o mínimo de
recursos da União e dos estados a serem aplicados nas obras contra as secas, agora de
3% da renda tributária215.
Poucos dias antes de renunciar à presidência, Vargas cria a CHESF em 3 de
outubro de 1945. Após a sua renúncia, assume a presidência o ministro do Superior
Tribunal Federal, José Linhares, que expede o Decreto 8.486 e transforma, em 1945, o
IFOCS em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Mais uma vez
a organização federal muda de nome sem, contudo, alterar significativamente sua
atuação. Villa (2001) é bastante crítico em relação à ação do governo federal no sertão
nordestino nos períodos de seca, apontando como os recursos e os planos desenvolvidos
por organizações como o DNOCS era insuficiente e os casos de corrupção e desvio de
recursos eram muito freqüentes. Contudo, deve-se ter em conta que de 1909 até 1959,
ano de criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o
DNOCS (antigo IOCS e IFOCS) foi a única organização federal que executava obras de
engenharia na região, ficando também responsável pelo socorro às populações afetadas
pela seca. Apesar de todos os problemas do DNOCS, nesse período foram construídos
190 açudes públicos, 470 pequenos e médios açudes em cooperação com particulares e
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Ver: http://sigserver.sudene.gov.br/isapi/sig/Conceitos_poligono.html. Acesso em: 06.05.2010.
A Batalha da Borracha foi o nome dado à política de Getúlio Vargas de alistamento de nordestinos,
que fugiam da seca, para trabalhar na extração de látex na Amazônia. Assim, Vargas abastecia o mercado
norte-americano, cuja indústria bélica demandava matéria-prima para produção de borracha, ao mesmo
tempo que povoava a Amazônia e fornecia trabalho ao retirante.
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“Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste, a União
despenderá, anualmente, com as obras e os serviços de assistência econômica e social, quantia nunca
inferior a três por cento da sua renda tributária.” (Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de
setembro de 1946)
214

167

foram perfurados 5.124 poços (DNOCS216 apud Cohn, 1978, p.58).
Destarte, nessa primeira geração institucional, as organizações governamentais
diagnosticaram o problema do Nordeste como sendo uma questão de escassez de
recursos hídricos, vendo no combate à seca a única forma de desenvolver a região. O
sucesso das obras realizadas pelo IOCS, IFOCS e, por fim, DNOCS é contestável,
contudo, durante décadas essas foram as únicas organizações federais voltadas ao
socorro do sertanejo nos períodos de grande escassez de recursos causada pelas secas.
Havia uma presença organizacional do Estado, mas ela acabava se restringindo àqueles
com recursos para dispor da água armazenada nos açudes.
Um primeiro passo foi dado em relação ao sertão nordestino com o surgimento
de organizações federais com atuação na região. Contudo, essas organizações
enfrentaram oposição política nacional, que concentrava os investimentos no novo
centro econômico brasileiro, o Sudeste, e regional, uma vez que as elites litorâneas não
desejavam concorrer com a porção sertaneja do Nordeste por recursos federais. A ação
das organizações dessa primeira fase institucional acabou sendo restringida pelos
modelos mentais e pelas regras do jogo locais, acabando por atender um público distinto
daquele que, ao menos formalmente, se destinava a atender, o sertanejo que sofria com
a seca e emigrava. Essa incipiente experiência organizacional no sertão nordestino
sugere que talvez não seja suficiente a presença formal do Estado sob a forma de
organizações. Faltava um diagnóstico mais amplo dos problemas do Nordeste,
principalmente da questão das secas no sertão nordestino, bem como uma reorientação
quanto à forma de atuação do Estado, através de suas organizações, na região.

3.2.2. A Segunda Geração de Instituições: nordeste como um problema econômico
e social

A reflexão que se pode fazer até aqui é que embora a seca ainda provocasse
grandes ondas migratórias e morte pelo sertão sem que a organização encarregada de
minimizar esses efeitos da seca tivesse uma atuação plenamente eficaz, foi dado um
primeiro passo no sentido da construção de um arranjo institucional formal no sertão
nordestino. O segundo passo seria a criação do BNB e da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Mas seria mesmo a seca o problema
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fundamental do sertão nordestino? Foi a partir desse questionamento que se começou a
pensar nessa região como uma localidade na qual seria possível a instalação de uma
atividade econômica voltada para o mercado.
No período compreendido entre os anos de 1951 e 1953 verificou-se,
novamente, um período de secas prolongadas, tendo o ministro da agricultura, João
Cleofas, proposto uma reforma agrária nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, proposta que não teria saído do papel (Villa, 2001, p.169). Em 1951, o ministro
da fazenda, Horácio Lafer, é encarregado de ir até o sertão nordestino ver de perto os
problemas causados pela seca. Apresenta a Vargas os motivos para a fundação do
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que seria, então, criado pela Lei Federal nº 1.649
de 19 de julho de 1952, com sede em Fortaleza (CE). O BNB se insere nessa segunda
geração institucional por pensar a questão do Nordeste de forma diferente, passando “a
pensar os problemas nordestinos como problemas econômicos e não de engenharia
hidráulica” (Cohn, 1978, p.61). No início de 1954 é criado o Escritório Técnico de
Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), um setor do BNB voltado à pesquisa e a
estudos do nordeste, que contou com a cooperação técnica de missões externas em seus
primeiros passos.
O governo JK foi um dos marcos de desenvolvimento na história econômica
brasileira, tendo se notabilizado pela construção de Brasília, além de ter dado grande
ênfase ao processo de industrialização do sudeste brasileiro. O Plano de Metas teria
alcançado um bom desempenho em suas 30 metas mais a meta-síntese, a construção de
Brasília (Lafer, 2002). Todavia, a questão das secas no nordeste não recebeu atenção
específica no Plano de Metas, ao nordeste se destinaria o Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), liderado por Celso Furtado217. Esse documento
é reconhecido como um ponto de inflexão na compreensão da problemática do
nordeste218. Até então se considerava que o grande problema do nordeste era as secas
periódicas, não “o tipo de organização socioeconômica estruturada no semiárido há
séculos” (Araújo, 2009). Nas palavras de Furtado:

A disparidade de níveis de renda existente entre o Nordeste e o Centro-Sul do país
constituiu, sem lugar a dúvida, o mais grave problema a enfrentar na etapa presente do
desenvolvimento econômico nacional. Essa disparidade é maior que a observada entre
as economias do Centro-Sul e a dos países industrializados da Europa Ocidental. O
217
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Ver Furtado et. alli. (2009) e Furtado (2009).
Ver Bursztyn (2008, p.33) sobre a mudança na orientação das políticas do Estado.
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Nordeste brasileiro se singulariza no hemisfério ocidental como a mais extensa e
populosa zona de nível de renda inferior a 100 dólares por habitante. A renda média do
nordestino é menos de uma terça parte da do habitante do Centro-Sul. Sendo a renda
muito mais concentrada no Nordeste, a disparidade de níveis de vida da massa
populacional ainda é bem maior. (Furtado 2009[1959], p.83)

E mais adiante continua Furtado:

O combate aos efeitos das secas tem consistido, até o presente, em medidas de curto
prazo – principalmente de caráter assistencial – e de longo prazo, concentrando-se estas
últimas na construção de uma rede de açudes. Por diversos motivos, nenhuma dessas
medidas conseguiu ainda modificar o curso dos acontecimentos. Sendo a seca uma crise
da produção determinada por fatores físicos, as medidas de curto prazo não podem,
evidentemente, atacar a raiz do problema. Limitam-se a criar, artificialmente, uma
demanda de alimentos, que só pode ser satisfeita pelo suprimento externo. As medidas
de longo prazo têm sido orientadas no sentido da criação de uma importante rede de
açudes, mera etapa preliminar na execução de uma política de melhor aproveitamento
de terras e águas na região. Tanto as medidas de curto como as de longo prazo têm
contribuído, indiretamente, para fixar na região um excedente demográfico crescente,
sem modificar em nada os dados fundamentais do problema. (Furtado 2009[1959],
p.88)

Deste modo, com este que ficou conhecido como o Relatório do GTDN, colocase o nordeste não como meramente uma vítima da natureza, mas como uma região com
problemas econômicos e sociais seculares. Furtado (2009 [1962], p.173-174) aponta que
a estrutura agrária baseada em grandes propriedades fazia com que apenas os donos de
terras de maiores posses, pecuaristas basicamente, se apropriassem da água dos açudes
construídos pelo governo. Furtado (2009 [1962], p.175) assinala ainda um problema
distributivo e técnico, em que para que o Nordeste alcance a renda do Centro-Sul seria
necessário o conhecimento dos solos, tornando possível o aproveitamento do potencial
agrícola da região.
Em artigo publicado no Le Monde em abril de 1979, numa página dedicada aos
15 anos de golpe militar no Brasil, Furtado (2009 [1979], p.181) chamou a atenção para
outro problema do Nordeste, o político, que seria resultado do deslocamento do centro
decisório do poder de Salvador para o Rio de Janeiro, ocorrido no final do século XVIII.
Isso teria gerado um estigma de “região problema”, em que o Nordeste se dirigia ao
governo central apenas para pedir recursos, sendo visto desde então como um peso a ser
suportado pelo restante do país. Era preciso uma presença organizacional mais ativa,
voltada ao desenvolvimento do Nordeste, em lugar de uma ação organizacional baseada
no socorro nas épocas de calamidade. Era preciso não apenas se instalar
organizacionalmente no Nordeste, mas também pensar o Nordeste de forma diferente e
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modificar a forma de atuação do Estado na região219.
Destarte, o que se propunha a partir do Relatório do GTDN era uma modificação
na forma de compreensão do Nordeste e dos seus problemas, ou seja, se propunha
novos modelos mentais capazes de interpretar a região. Com a SUDENE não se
pretendia apenas a instalação de mais uma organização, mas a sua construção em torno
de novos modelos mentais capazes de reorientar as políticas organizacionais. De algum
modo se entendia que a modificação das regras do jogo passava pela reinterpretação dos
problemas do Nordeste, ou seja, pela modificação nos modelos mentais e pela
reorientação organizacional.
A SUDENE é resultado desse Relatório do GTDN, bem como do Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Nordeste (CODENO), tendo sido criada pela Lei 3.692
de 15 de dezembro de 1959. O objetivo da SUDENE, conforme pensado por Celso
Furtado, era o desenvolvimento do Nordeste em ação conjunta com as organizações
instaladas na região, na época o BNB e o DNOCS. Contudo, mesmo a Lei de criação da
SUDENE, bem como o próprio Celso Furtado, sofreu oposição do DNOCS e dos
políticos locais, mas foi apoiada pela Igreja e pelos governadores (Hirschman, 2009,
p.189). De um lado as elites locais não queriam perder espaço no quadro político, de
outro lado políticos com uma visão mais nacional viam na dependência do Nordeste um
entrave ao desenvolvimento do restante do país. Com o golpe militar de 1964, Celso
Furtado é afastado da superintendência da SUDENE.
A SUDENE duraria até 2001, sendo extinta durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, que cria, em substituição à SUDENE, a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) através da Medida Provisória nº 2.156-5 de 24
de agosto de 2001. A ADENE seria extinta pelo governo Lula e a SUDENE recriada
pela Lei Complementar nº 125 de 3 de janeiro de 2007. Furtado pretendia, ao assumir a
Superintendência da SUDENE, realizar uma modificação organizacional que fosse
capaz de unir as organizações já instaladas no Nordeste como forma de elevar essa
região ao mesmo patamar de desenvolvimento do Centro-Sul brasileiro220. Segundo
Hirschman (2009), o plano de Furtado era integrar as organizações que operavam no
Nordeste, o que não teria sido possível por conta de resistência dos políticos locais e da
oposição do próprio DNOCS. O projeto de Lei de Irrigação de 1959, debatida pelos
agentes locais junto ao CODENO, teria sofrido forte resistência por pressupor “a
219
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desapropriação de terras por interesse social e seu parcelamento em unidades menores
para assentamento de colonos” (Coelho Neto, 2009, p.8). Por conseguinte, a Lei de
Irrigação somente teve seu texto editado em 25 de junho de 1979 (Lei nº 6.662), sendo
regulamentada em 29 de março de 1984.
Furtado permanece na Superintendência da SUDENE de 1960 até o golpe militar
de 1964, quando a organização sofre uma descontinuidade quanto às suas políticas,
conforme visto anteriormente. Não apenas a SUDENE, mas as organizações federais em
geral “perderam autonomia e ficaram submetidas à lógica militar” (Villa, 2001, p.197).
Na atuação subseqüente da SUDENE se verificou uma maior aprovação de projetos
para o litoral do que para o sertão, sendo aprovados, no ano de 1967, 52 projetos para o
setor agropecuário, enquanto eram aprovados 160 projetos para o setor industrial, em
1968 foram 89 projetos para o setor agropecuário e 149 para o setor industrial (Villa,
2001, p.198-199).
Se tivermos em conta que a indústria se concentrava no litoral e a agropecuária
nas terras mais interioranas, podemos atestar a desigualdade na distribuição dos projetos
aprovados pela SUDENE nesses anos. O litoral, mais influente politicamente, conseguia
atrair mais recursos que o sertão, dando continuidade ao path-dependence secularmente
constituído, que colocava de um lado o sertão atrasado e do outro o litoral mais bem
provido economicamente. Ou seja, as políticas da SUDENE se orientaram em direção
diversa daquela pensada por Celso Furtado, que via essa organização governamental
como um órgão técnico, ou seja, “independente de toda injunção político-partidária”
(Furtado, 2009 [1962], p.175).
Apesar dessa descontinuidade institucional na SUDENE, Coelho Neto (2009)
destaca a criação do Grupo Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola
(GEIDA), em 1968, e a divulgação do Programa Plurianual de Irrigação, em 1971,
como um grande impulso ao desenvolvimento da agricultura irrigada no nordeste, que
estaria voltada para os interesses empresariais. Na década de 1970 surgem ainda
organizações voltadas à defesa dos interesses dos trabalhadores. Coelho Neto (2009)
assinala como importante organização surgida nessa época a Comissão Pastoral da
Terra (CPT), criada em Juazeiro no ano de 1977, que teria incentivado o surgimento de
sindicatos, como o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Agrícolas, Agropecuárias
e Agroindustriais (SINTAGRO), criado em 1995.
Outra organização que teria um papel importante na região seria a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), criada em 26 de abril de 1973,
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sendo vinculada ao Ministério da Agricultura. O objetivo da EMBRAPA era o
investimento em pesquisa e desenvolvimento para o fomento de tecnologias voltadas à
sustentabilidade da agricultura. Em 23 de junho de 1975 seria criado o Centro de
Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido (CPATSA), que tinha por objetivo
“promover o desenvolvimento rural do Semiárido Tropical brasileiro, procurando
conferir eficiência produtiva ao setor agropecuário, reduzindo custos de produção e
aumentando a oferta de alimentos pelo uso de tecnologias que apresentassem
viabilidade econômica, impactos sociais positivos e conservação ambiental, evitando o
êxodo rural e a pobreza relativa”221. Já se verificava como objetivo organizacional a
promoção de políticas voltadas ao desenvolvimento do Nordeste, cujas tentativas de
amenizar os efeitos da seca acabaram gerando uma tendência à redução dos fluxos
migratórios.
Como forma de consolidar o nome EMBRAPA, através da Resolução Normativa
nº15/98 de 25 de agosto de 1998, foi criado o nome-síntese de EMBRAPA
SEMIÁRIDO. A organização teria afirmado a idéia de “convivência com o Semiárido”
em substituição à antiga idéia de “combate às secas”, reafirmando a orientação da
segunda geração de organizações, que sugeria um estudo sócio-econômico do nordeste,
especialmente do sertão nordestino, como forma de compreender e atuar sobre as
mazelas que o sertanejo sofrera até então222. Desta forma, verifica-se um aumento no
número de organizações na região, bem como a orientação de suas políticas, cada vez
mais voltadas ao desenvolvimento de uma atividade econômica de mercado no sertão
nordestino.
A segunda geração institucional é caracterizada por uma modificação no
diagnóstico dos problemas do Nordeste, em que se deixa de lado a concepção da região
como eterna refém das secas para se começar a pensar numa forma de aproveitamento
econômico de seus recursos econômicos. Mais tarde se verá nas águas do Rio São
Francisco uma riqueza antes ocluída pelo diagnóstico secular do sertão nordestino como
um território inóspito economicamente. Contudo, organizações como o BNB e a
SUDENE, que emergiram nessa segunda geração institucional, não conseguiram a
cooperação de organizações já instaladas na região, como o DNOCS, sofrendo a
SUDENE e Celso Furtado forte oposições de políticos locais, conforme visto
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anteriormente.
Mesmo com todos os problemas enfrentados por essa segunda geração
institucional, um primeiro passo teria sido dado ao se focalizar os projetos voltados ao
desenvolvimento regional. Contudo, o passo seguinte seria dado apenas na terceira e na
quarta geração institucional, em que as políticas organizacionais passam a se concentrar
no Vale do São Francisco e a atrair a agroindústria para os perímetros irrigados
construídos na região.
Ao contrário da construção de açudes, que represava as águas e não a destinava
para atividades econômicas geradoras de renda, os projetos de irrigação visavam o uso
econômico da água, um recurso tão precioso em regiões semi-áridas. Vimos
anteriormente que os açudes concentraram a água nas grandes propriedades que os
cercavam. Com os perímetros irrigados, ao lado da forma de distribuição destes através
de licitações organizadas pela CODEVASF, torna-se possível o início de uma atividade
empresarial que levaria à construção de uma economia de mercado no sertão nordestino.
Com a instalação de empresas no sertão nordestino foi possível gerar emprego e renda,
rompendo em certa medida com os privilégios dos proprietários de terra, até então
beneficiários quase que únicos dos açudes construídos pelas organizações estatais. O
sertanejo ganhou, ainda que de forma indireta e limitada, acesso ao potencial econômico
da região.
No item seguinte veremos a terceira geração institucional, na qual surgem
organizações especificamente voltadas à exploração do potencial econômico das águas
do Rio São Francisco, como a CVSF, convertida em SUVALE, por fim se consolidando
na CODEVASF. Com a CODEVASF os projetos de agricultura irrigada acabam por se
concentrar no Vale do São Francisco, com destaque para o pólo Petrolina-Juazeiro,
localizado no Submédio São Francisco.

3.2.3. Terceira Geração de Instituições: foco no Vale do São Francisco

Essa terceira geração institucional é caracterizada pela criação de organizações
governamentais voltadas especificamente ao desenvolvimento do Vale do São
Francisco, região localizada no sertão nordestino às margens do Rio São Francisco. O
objetivo principal era aproveitar o potencial hídrico do Rio São Francisco para a
construção de perímetros irrigados, buscando explorar economicamente suas águas.
Todavia, ao menos inicialmente, o objetivo maior era facilitar a comunicação interna
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por via fluvial, uma vez que a navegação litorânea se via dificultada pela ameaça bélica
suscitada pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945)223.
Embora na década de 1940 a proposta fosse uma maior integração regional
através das águas do rio São Francisco, posteriormente as ações empreendidas no Vale
do São Francisco dariam início a essa terceira geração de organizações, caracterizada
por uma ação focada no potencial econômico das águas do Rio São Francisco.
Entretanto, uma maior cooperação organizacional somente seria possível mais tarde,
com a abertura política de meados da década de 1980, pois fica difícil pensar em ampla
participação popular e articulação institucional no âmbito de organizações civis, e até na
existência de organizações minimamente independentes, tanto de empresários quanto de
trabalhadores, sob uma ditadura militar.
Os planos de desenvolvimento da região do Vale do São Francisco datam da
década de 1940, na qual foi elaborado o Plano de Aproveitamento do Vale do São
Francisco, que tinha como objetivos: (i) regularização do curso do rio por barragens, (ii)
irrigação, (iii) geração de energia elétrica, (iv) delimitação de áreas industriais e de
colonização, (v) aproveitamento de minérios, (vi) construção de estradas, (vii) obras de
saneamento. Em 1948, conforme previsto pelo Artigo 9º da Constituição de 1946224, foi
criada a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), que ficou responsável pela
coordenação dos trabalhos e pela administração dos recursos do Plano. A CVSF não
focalizava a aplicação de seus recursos, investindo um pouco em tudo, e na década de
1950 foi responsável pela difusão da irrigação entre os pequenos agricultores
ribeirinhos.
Vinte anos depois novas técnicas agrícolas e novos cultivos foram introduzidos
no Vale, dentre estes o cultivo da uva (Bloch, 1996, p.21). Também foram realizadas
obras de infra-estrutura, sendo construídas as primeiras hidrelétricas, estradas e pontes,
bem como foram realizados os primeiros estudos sobre o potencial de irrigação do Vale
do São Francisco225. Apesar da oposição sofrida pela SUDENE, na década de 1960 foi
firmado um convênio entre a CVSF, a SUDENE, a CHESF e o Bureau of Reclamation
(BUREC), cujo objetivo era a elaboração de estudos voltados ao aproveitamento dos
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recursos hídricos na Bacia do Rio São Francisco (Coelho Neto, 2009, p.23).
Importante notar que o DNOCS, organização governamental mais antiga em
operação na região, não participou desse convênio. A disputa entre os “engenheiros” do
DNOCS, com suas políticas de caráter hídrico, e os “economistas” da SUDENE, com o
diagnóstico do problema do Nordeste como de origem nas estruturas sócio-econômicas,
eram motivadas não apenas por modelos mentais que interpretavam a realidade
nordestina de forma distinta, mas também por uma disputa de espaço político na região.
Mais antigo, o DNOCS era uma organização mais enraizada nas regras do jogo locais e
possivelmente via na presença de uma organização como SUDENE uma ameaça à sua
hegemonia regional.
Como cumprimento ao prazo legal de 20 anos previsto pela Constituição de
1946, a CVSF é extinta e com ela o convênio desta com a SUDENE, a CHESF e o
BUREC também teve fim. Para substituir a CVSF é criada, através do Decreto-Lei nº
292 de 28 de fevereiro de 1967, a Superintendência do Vale do São Francisco
(SUVALE), “sem que os objetivos iniciais de „desenvolvimento integrado‟ fossem
realmente cumpridos” (Bloch, 1996, p.21). Dentre os objetivos da SUVALE estavam o
aproveitamento econômico dos recursos naturais e a promoção de oportunidades de
investimento, principalmente aquelas ligadas diretamente às atividades industriais e
agropecuárias226. A SUVALE, ao contrário da CVSF, concentrou seus investimentos em
dez áreas prioritárias, dentre elas a região de Petrolina-Juazeiro; privilegiando ainda a
colonização em perímetros públicos selecionados em suas políticas de irrigação.
Contudo, em 1974 a SUVALE é extinta, dado lugar à CODEVASF.
A CODEVASF, uma empresa pública vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos e com sede em Brasília, possui seis
superintendências regionais, dentre estas duas localizam-se no Submédio São Francisco
– a 3ª Superintendência Regional (3ª SR) em Petrolina e a 6ª SR em Juazeiro. A
CODEVASF é responsável pelo planejamento e desenvolvimento integrado dos
640.000 km² do Vale do São Francisco, tendo como meta prioritária o fortalecimento e
o incentivo da irrigação pública, coordenando e executando diretamente grandes obras
de infra-estrutura, possuindo acordos com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
governo japonês227. A CODEVASF deu prioridade aos médios e grandes empresários
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em suas políticas de irrigação, sendo atualmente o principal ator público no
desenvolvimento da agricultura no Vale do São Francisco.

A CVSF previa a difusão da irrigação entre os pequenos agricultores ribeirinhos. A
SUVALE, por sua vez, privilegiava a colonização em perímetros públicos selecionados,
enquanto que a CODEVASF orienta sua ação em favor da iniciativa privada. Assim, a
cada mudança de denominação, o órgão assume novas diretrizes que, por sua vez,
correspondem aos interesses e aos objetivos gerais do plano político e dos agentes que o
detém. (Coelho Neto, 2009, p.24)

O Plano Plurianual de Irrigação, de 1971, estabelece uma delimitação geográfica
da área de atuação das duas principais organizações responsáveis pela gestão dos
recursos hídricos da região. O DNOCS ficaria responsável pelos projetos de irrigação
no Polígono das Secas, enquanto a SUVALE, posteriormente a CODEVASF, ficaria
responsável pelos projetos de irrigação na Bacia do Rio São Francisco. O Vale do São
Francisco é dividido em Baixo, Médio, Submédio e Alto São Francisco 228, em que dos
19 projetos de irrigação da CODEVASF, 6 estão localizados no Submédio São
Francisco. Alguns deles são os seguintes: (i) Projeto Bebedouro: inaugurado em 1968,
possui 2 mil hectares irrigados e tem como principal produto a uva, cultivada por 130
colonos; (ii) Projeto Nilo Coelho: inaugurado em 1984, possui 20 mil hectares irrigados,
sua produção é diversificada; (iii) Projeto Tourão: predomina a cana-de-açúcar,
produzida por uma única empresa, a Agrovale229. Além desses existem outros projetos
públicos e privados de infra-estrutura e irrigação, planejados e postos em funcionamento
por organizações locais230. Bloch (1996) destaca a presença da iniciativa privada nos
projetos governamentais desenvolvidos na região.

Mas dentro dos projetos públicos as empresas são privadas e os lotes de colonos estão
sendo privatizados em ritmo acelerado. Além disso, vale notar que muitas grandes
empresas privadas, situadas tanto dentro quanto fora dos perímetros da Codevasf, se
beneficiaram de importantes incentivos públicos, notadamente através do FinorIrrigação (Sudene) e do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE/BNB) (Bloch, 1996,
p.30).

Além dessas organizações é importante destacar a presença da CHESF na
região, organização pensada justamente para explorar o potencial hidrelétrico da região,
gerando infra-estrutura para o fornecimento de energia elétrica para as indústrias da
228
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região231. A CHESF é responsável ainda pelos reassentamentos dos afetados pela
construção de barragens, promovendo ainda a agricultura irrigada nas agrovilas do
Submédio São Francisco. Até a década de 1970, a CHESF concluiu a construção de
duas unidades hidrelétricas em Paulo Afonso. Em 1979 é inaugurada a barragem de
Sobradinho, que forma o maior lago artificial da América Latina, com 4.200 km², em
que sua construção teria desalojado 70 mil pessoas. Em 1987 constrói outra barragem
em Itaparica, desalojando 40 mil pessoas, “reassentadas em agrovilas, graças às
pressões exercidas pelos trabalhadores rurais através do Pólo Sindical do Submédio São
Francisco” (Bloch, 1996, p.22).
Percebe-se que nessa terceira geração institucional já existe um maior número de
organizações voltadas ao desenvolvimento do sertão nordestino, agora com foco no
Vale do São Francisco, cuja dotação de um recurso natural tão precioso na região – a
água – teria propiciado a emergência de uma agricultura irrigada. Importante notar a
mudança da percepção do desenvolvimento do sertão nordestino. Se na primeira
geração institucional o foco era o combate à seca, principal entrave ao desenvolvimento
regional, na segunda geração institucional se propõe uma concepção mais ampla dos
problemas do Nordeste, situando a questão no âmbito sócio-econômico. Ou seja, se
passa de uma visão de escassez absoluta de recursos causada pelas secas periódicas para
uma compreensão mais ampla do desenvolvimento da região, em que o fenômeno das
secas poderia ser administrado tecnologicamente, permitindo a vida no sertão mesmo
nas épocas de estiagem.
Com a terceira geração institucional se volta a pensar na questão da escassez de
recursos, mas de uma forma diferente. Agora o sertão nordestino não mais é visto como
uma vítima eterna da natureza, mas sim como uma região promissora, caso se torne
possível o aproveitamento das águas do Rio São Francisco. O uso econômico das águas
do Rio São Francisco dependia de investimentos em infra-estrutura que a iniciativa
privada sozinha dificilmente realizaria. Advém daí a importância de organizações como
a CODEVASF, a CHESF, a EMBRAPA, dentre outras, no fornecimento das bases para
a instalação da agroindústria no Vale do São Francisco. Essa união de esforços entre
empresas privadas e organizações governamentais, aliada à abertura política da década
de 1980, suscitou a emergência de uma economia de mercado no pólo PetrolinaJuazeiro.
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Com isso o sertão nordestino começa um processo de ruptura com um pathdependence secularmente constituído, que deixava a região refém de fenômenos
naturais como as secas, em que as regiões brasileiras mais prósperas viam no sertão um
peso a ser suportado. Essa ruptura foi possível através de uma modificação na forma de
atuação do Estado, que passou a exercer um papel de parteiro e pastoreio na quarta
geração institucional, assunto do item seguinte.

3.2.4. Quarta Geração de Instituições: foco na interação interinstitucional

Pela longa história de abandono do sertão nordestino às suas atividades de
subsistência e à lei local instituída pelos grupos que possuíam poder – força física – para
tal, em que no advento das secas periódicas o sertanejo tinha como única alternativa a
migração, havia necessidade de mais do que organizações. Era preciso construir uma
infra-estrutura mínima que permitisse a vida no sertão, para que um sistema econômico
relativamente autônomo pudesse emergir, atraindo empresas e gerando emprego e renda
na região. Tudo isso começou a se tornar realidade já com a CODEVASF,
principalmente a partir da década de 1980, quando houve uma reorientação nas políticas
dessa organização, que passou a focalizar os médios e os grandes produtores, bem como
a produção de frutas (Trombin, 2007, p.91-92).

O enfoque dos projetos públicos evoluiu do assistencialismo para a atividade
empresarial sustentável, da agricultura de subsistência para o agronegócio, dos cultivos
tradicionais para a fruticultura altamente tecnificada, da irrigação convencional para a
moderna irrigação de precisão. (Trombin, 2007, p.92)

Essas modificações verificadas no sertão nordestino foram possíveis através da
ação organizacional do governo aliada ao interesse empresarial na região, que encontrou
apoio no grupo político dominante em Petrolina, a família Coelho, bem como na
população local. Contudo, as organizações governamentais voltadas às questões do
sertão resolveram os problemas de infra-estrutura, permitindo a instalação do
agronegócio na região, mas não obtiveram os mesmos sucessos no que concerne à
distribuição de renda.
No entanto, além dessa mudança na orientação organizacional da CODEVASF,
faltava um passo fundamental para a construção de uma sociedade de acesso aberto, o
que somente poderia ser alcançado com a abertura política de meados dos anos 1980.
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Ademais, na Carta Constitucional de 1988, está prevista a igualdade entre estados e a
redução das desigualdades sociais e regionais232. Deste modo, além de uma questão
federal, a consideração do sertão nordestino passa a ser uma obrigação constitucional.
Uma previsão constitucional pode não ter muitos efeitos concretos imediatos, mas é de
algum modo uma forma de forçar o poder público a tratar ou ao menos discutir
determinada questão.
Por conseguinte, a quarta geração institucional é marcada por um avanço no
papel do Estado na região do Submédio São Francisco, manifestando agora, o papel de
pastoreio, mantendo a estrutura erguida anteriormente pelo Estado parteiro, que através
da CODEVASF teria atraído investimentos para a região. Nessa quarta geração
institucional verifica-se uma maior interação entre as organizações federais, o governo
local, as empresas e os demais agentes locais. No caso da vitivinicultura operam em
conjunto as vitivinícolas, a EMBRAPA com o fornecimento de apoio técnico,
organizações de ensino e pesquisa como a FACAPE, a UNIVASF e o IFET, bem como
a CODEVASF com seus projetos de irrigação. Ademais, ocorre a cada dois anos a Feira
da Uva e do Vinho do Nordeste (Vinhuva Fest), movimentando alguns milhões de reais
em torno dos negócios da uva e do vinho, contando com a presença de stands de
prefeituras da região.
Conforme assinalara Locke (2001), o pólo Petrolina-Juazeiro de fruticultura
irrigada somente foi possível através da interação entre as organizações governamentais,
do autopoliciamento dos agentes e do auto-interesse das empresas em desenvolver
projetos lucrativos na região. O argumento de Locke (2001) busca explicar experiências
de desenvolvimento local em regiões marcadas pela ausência de confiança, como o Sul
da Itália e o Nordeste do Brasil. O autor assinala que a construção de confiança passa
pelo interesse próprio, sendo muitas vezes o interesse a motivação inicial para a
aproximação entre pessoas, pela intervenção governamental e pelo desenvolvimento de
mecanismos de autogovernança e monitoramento pelos próprios agentes (Locke, 2001,
p.259). O autopoliciamento por parte dos próprios agentes seria uma solução para a
contenção do comportamento oportunista, uma vez que o Estado não pode estar sempre
presente em todos os lugares.
Os exemplos de Locke (2001) contemplaram o caso da mussarela de búfala no
Sul da Itália e a produção de uva e melão para exportação no pólo Petrolina-Juazeiro,
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sertão nordestino. Os mecanismos de autopoliciamento serviam para garantir uma
qualidade homogênea para a uva e o melão destinados à exportação, uma vez que o
fornecimento de frutas de má qualidade poderia afetar – como ocorreu no caso do melão
na década de 1980 –, sua imagem junto aos mercados externos. Apesar do vinho do
Submédio São Francisco não ser um produto homogêneo destinado primordialmente à
exportação, a comercialização de vinhos de má qualidade pode prejudicar a imagem de
todos os vinhos da região. Nesse sentido, as vitivinícolas buscam cooperar tecnicamente
umas com as outras e com as organizações governamentais. Construir uma imagem do
vinho sertanejo como um produto de qualidade traz benefícios para todos os produtores
da região, embora os investimentos na produção de bons vinhos sejam privados.
O fato de a quase totalidade do vinho da região ser produto de uvas viníferas já
indica o comprometimento dos vitivinicultores com a qualidade dos seus vinhos.
Ademais, sendo poucas as vitivinícolas a cooperação passa não apenas a ser mais fácil
como também mais necessária, uma vez que as vitivinícolas se localizam num território
afastado da tradicional região produtora, o Rio Grande do Sul, além de ser uma
atividade ainda incipiente. Une-se a essa cooperação entre as vinícolas, consolidada
numa organização local – a VINHOVASF –, o apoio de organizações governamentais
como a EMBRAPA e o IFET. Mas isso veio depois. Inicialmente era preciso investir
em irrigação e seu uso no cultivo agrícola no semi-árido, projeto liderado pela
CODEVASF.
Nessa quarta fase institucional a CODEVASF teve um papel fundamental no
desenvolvimento de projetos de fruticultura irrigada, fundamentais para a exploração de
características climáticas regionais que não estariam acessíveis aos agentes, caso uma
organização governamental não liderasse esse processo, haja vista a grande quantidade
de recursos necessários e os riscos envolvidos na implantação de uma infra-estrutura de
irrigação no semi-árido brasileiro233. O apoio infra-estrutural propiciado pela CHESF,
pela CODEVASF e o suporte técnico e científico de instituições como a EMBRAPA, o
IFET (antigo CEFET-Petrolina) e outras organizações de ensino e pesquisa, aliado às
vantagens edafoclimáticas de se cultivar uvas e produzir vinhos na região do Submédio
São Francisco, teriam, assim, incentivado a instalação de uma indústria do vinho na
região. A primeira iniciativa nesse sentido data da década de 1980, em que a vinícola
Vale do São Francisco foi a pioneira, produzindo os vinhos Vinhas de Milano, em 1985,
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depois denominado Botticelli. Já no início do século XXI as demais vinícolas lançam
seus primeiros vinhos do sertão, são elas: Vitivinícola Lagoa Grande (vinhos Garziera),
Adega Bianchetti Tedesco (vinhos Bianchetti), Ducos Vinícola Comércio e Indústria
(vinhos Château Ducos), Ouro Verde (vinhos Terra Nova) e Vinibrasil (vinhos Rio Sol).
Com a evolução das organizações e dos seus respectivos papéis, verificada ao
longo das gerações institucionais apresentadas, o Vale do São Francisco se tornou um
pólo de desenvolvimento tecnológico da fruticultura irrigada, implantado pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(CODEVASF) e pela iniciativa privada, recebendo apoio da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Na região do Submédio São Francisco foi criada
a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e
Juazeiro/BA (doravante RIDE-PJ) pela Lei Complementar nº 113 de 19 de Setembro de
2001, regulamentada pelo Decreto nº 4.366 de 9 de Setembro de 2002. A Lei
Complementar nº 113 cria ainda o Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). A RIDE-PJ compreende quatro municípios do Estado de
Pernambuco – Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista – e quatro
municípios do Estado da Bahia - Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Sobradinho. Sua sede
localiza-se nos municípios de Petrolina e Juazeiro234.
A Lei Complementar nº 113 prevê a elaboração de projetos conjuntos com
ênfase na irrigação, nos recursos hídricos, no turismo, na reforma agrária, no meio
ambiente e no sistema de transporte. A Lei previa ainda que os recursos fossem
provenientes dos estados, da União, dos municípios e de fontes externas e internas de
crédito235. Através do Decreto nº 4.366 é regulamentada a Lei Complementar nº 113,
bem como é criado o Conselho Administrativo da Região Integrada de
Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro (COARIDE Petrolina/Juazeiro), cuja
finalidade era a de “coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região
Administrativa236.

A

composição

do

COARIDE

Petrolina/Juazeiro

agrega

representações municipais, estaduais, da União e de organizações com atuação na
região237.
A instituição de uma região administrativa permitiu maior representatividade
junto ao governo federal, tornando possível o desenvolvimento de regras comuns a
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esses municípios, como a unificação de tarifas, fretes, seguros, linhas de crédito, além
de isenção, unificação e incentivos fiscais. A RIDE-PJ é um dos exemplos mais
evidentes dessa maior articulação organizacional verificada na quarta geração
institucional. Ao destinar políticas específicas para uma determinada região, torna-se
possível observar as necessidades locais e assim desenvolver instrumentos de políticas
públicas mais adequadas à realidade local. Ademais, políticas regionais incentivam o
envolvimento e a mobilização dos atores diretamente afetados por tais políticas, de
modo que facilitando “o protagonismo local e municipal e promovendo articulações,
fortalece-se o processo de descentralização e cria-se governabilidade local” (Hurtado et.
alli., 2002, p.3).

De fato, a descentralização aproxima os centros de tomada de decisão dos cidadãos que
serão diretamente afetados – beneficiados ou prejudicados – pelas decisões tomadas.
Desta forma, possibilita a emergência de uma democracia mais efetiva e participativa,
na qual os cidadãos podem opinar, propor, discutir projetos em conjunto e exercer um
controle social sobre o poder público, melhorando assim a governabilidade dos
municípios. (Bazin, 2003, p.81)

Podemos, desta forma, observar a importância da presença das organizações
governamentais sob a forma de regras geradoras de incentivos à atividade produtiva.
Contudo, também é preciso apontar que a presença do Estado é necessária, mas não
suficiente para o sucesso das políticas desenvolvidas para a região. A eficácia dos
planos de desenvolvimento dependeu ainda da participação dos agentes envolvidos,
como a população sertaneja, os empresários interessados em se instalar na região e os
grupos políticos locais. Em outras palavras, não basta se instalar organizacionalmente
na região, uma vez que o sucesso das políticas governamentais dependerá do
comprometimento da população local aliada ao interesse dos empresários, potenciais
geradores de renda e de emprego. Esse último elemento foi especialmente importante no
caso do Submédio São Francisco, região historicamente caracterizada por uma
economia de subsistência. Nessa região foi preciso construir uma economia de mercado,
uma vez que as atividades econômicas não emergiram espontaneamente, como no caso
da vitivinicultura no Rio Grande do Sul, em que os produtores buscaram no governo um
apoio à sua incipiente atividade, inicialmente de subsistência, mas posteriormente
mercantil.
A evolução institucional do Submédio São Francisco ocorreu no sentido da
construção de relações mercantis, ou seja, no estabelecimento de indústrias que
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gerassem emprego e renda, permitindo a fixação do sertanejo em sua região. O Estado,
inicialmente um provedor ineficiente de socorros imediatos a um evento climático como
a seca, que causava mortes e ondas migratórias, pôde, junto a empresários (como os
vitivinicultores) interessados no potencial econômico da região, converter esses fatores
naturais, antes considerados um entrave definitivo à vida no sertão, em um aliado do
agronegócio. Essa parceria entre organizações governamentais e as empresas agrícolas
encontrava, por sua vez, apoio no grupo político dominante em Petrolina, a família
Coelho, e na população sertaneja que desejava permanecer em suas terras. Importante
notar que a imigração italiana no nordeste gaúcho possuía essa mesma característica, o
desejo de construir naquela região a sua vida.

Assim, a família Coelho começou a exercer influência a nível federal e a desempenhar
um papel importante na atração de verbas federais para a região de Petrolina-Juazeiro.
Os Coelho viram nos investimentos da Codevasf uma excelente oportunidade para
efetuar a transformação econômica de um município como Petrolina, longe da capital
do Estado e com dificuldade para gerar os seus próprios recursos. Assim, os Coelho
deram um grande apoio à Codevasf e com isso asseguraram uma maior alocação de
recursos no orçamento da união, e foram favoráveis às inovações na administração de
projetos de irrigação implantadas pela Companhia, tais como a inclusão conjunta de
agricultores sem terra e empresas e o incentivo à rotatividade. (Damiani, 2003, p.59-60)

No caso do Submédio São Francisco houve um caso de cooperação
organizacional que permitiu o sucesso das organizações governamentais instaladas na
região, propiciando ainda o surgimento de outras organizações de produtores e
trabalhadores. Essa cooperação organizacional culminou na formação da RIDE-PJ e do
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco
(CINDESF). O CINDESF emergiu como resultado de nove encontros intermunicipais
que reuniram os prefeitos dos municípios participantes, técnicos do INCRA, consultores
da FAO/INCRA, representantes da sociedade civil como sindicatos de trabalhadores
rurais, associações de moradores e produtores, bem como organizações não
governamentais. Nesses encontros foram discutidos os principais problemas de cada um
dos municípios envolvidos, sendo propostas algumas linhas de ação envolvendo
educação

e

profissionalização,

políticas

de

combate

às

atividades

ilegais,

desenvolvimento do sistema de crédito, reforma agrária, investimentos na produção,
dentre outras238.
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O município que inspirou esse debate foi Santa Maria da Boa Vista, onde
algumas políticas de desenvolvimento local já haviam sido implementadas. A partir da
experiência desse município o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), através
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em conjunto com o Governo do
Estado de Pernambuco, resolveu elaborar o já referido “Diagnóstico de Planejamento do
Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco”. Esse Diagnóstico incluía
mais quatro municípios, três em Pernambuco – Floresta, Salgueiro e Serra Talhada – e
um na Bahia – Curaçá –, além de Santa Maria da Boa Vista. Outros três municípios
convidados a participar da Agência Regional de Comercialização (ARCO) do Submédio
São Francisco, também foram inseridos nas discussões em torno do CINDESF, são eles:
Lagoa Grande, Orocó e Cabrobó239.
O CINDESF foi organizado em nove encontros, cada um deles em um dos
municípios participantes, com a presença de representantes do governo federal, estadual
e municipal, além da participação de agentes locais, como sindicatos de trabalhadores
rurais, associações de moradores e produtores e organizações não governamentais240.
Nesses encontros foram discutidos os principais problemas dos municípios envolvidos,
bem como possíveis linhas de políticas governamentais capazes de solucioná-los. Assim
sendo, o nono encontro do CINDESF, realizado em Santa Maria da Boa Vista em
dezembro de 2001, encerrou o primeiro ciclo de reuniões do consórcio. A partir de
então os encontros do CINDESF assumem o caráter de Fórum, em que suas decisões
são apenas confirmadas em plenário a partir das informações repassadas pelas Câmaras
Técnicas e pelos conselhos241. O CINDESF consiste, portanto, num instrumento jurídico
legal responsável pela implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do
Submédio São Francisco242.
Talvez o CINDESF seja a experiência mais próxima do que Evans denominou
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como sinergia Estado-sociedade, uma vez que obteve a participação da sociedade civil.
Contudo, o relatório do CINDESF não nos informa especificamente acerca da
intensidade e da qualidade desses relacionamentos, ou transações nos termos de
Commons, entre os agentes do Estado e os agentes da sociedade envolvidos. O contato
do Estado com os agentes locais se deu mais das organizações governamentais com os
grupos políticos e com as empresas que se instalaram na região. Ou seja, seriam
transações envolvendo agentes com um poder de barganha semelhante, tanto que se
engajaram em parcerias entre os agentes públicos e os agentes privados. A população
em geral participou de fóruns de debate como o CINDESF, mas ficou de fora de
acordos envolvendo distribuição de recursos, como as licitações de perímetros irrigados
da CODEVASF, destinadas aos médios e aos grandes empresários, muitos de fora da
região.
Como forma de ilustrar essa fase interinstitucional verificada no Submédio São
Francisco, podemos mencionar os casos de sucesso descritos por Locke (2001) e
Damiani (2003). Locke (2001) mostra como a interação entre a VALEXPORT, uma
associação de produtores, e a CODEVASF no pólo frutícola de Petrolina-Juazeiro
permitiu a conquista do mercado exportador de melão e de uva através do incentivo ao
desenvolvimento de produtos de qualidade e do monitoramento das práticas dos
associados, como forma de manter a boa reputação dos produtos da região no mercado
internacional. Damiani (2003), por sua vez, demonstra porque a ação da CODEVASF
teria

sido

eficaz

no

Submédio

São

Francisco,

adicionando

à

interação

interorganizacional a importância do apoio do governo local, no caso a família Coelho
em Petrolina, às políticas da CODEVASF.
Damiani (2003) realiza um estudo comparativo dos projetos desenvolvidos nas
regiões de Petrolina-Juazeiro (Submédio São Francisco), nos estados de Sergipe e
Alagoas (Baixo São Francisco) e no Norte de Minas Gerais (Alto São Francisco). Ao se
questionar acerca do porque dos maiores sucessos obtidos com a agricultura irrigada,
uma das diferenças apontadas entre Petrolina-Juazeiro e o Baixo São Francisco é que
enquanto a primeira paga melhores salários e seus produtos possuem maior qualidade,
sendo voltados para o mercado externo, no Baixo São Francisco os trabalhadores são
mal remunerados, muitos deles não possuindo carteira assinada, e seu principal produto
é o arroz de baixa qualidade voltado ao mercado interno. A região do Norte de Minas
teria adotado uma posição intermediária quanto à diversificação de produtos e à sua
qualidade, produzindo uva e banana, produtos destinados aos mercados do Rio de
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Janeiro e Belo Horizonte, não alcançando qualidade suficiente para exportação. Na
mesma linha de Locke (2001), Damiani (2003) considera a união de esforços entre o
auto-interesse das empresas, o governo local e a sociedade civil fatores determinantes
do sucesso obtido no pólo Petrolina-Juazeiro, em que um destaque especial é dado à
família Coelho, ao grupo político hegemônico na região desde a década de 1940.
Vimos anteriormente que um grande entrave ao sucesso das organizações
instaladas na região foi a resistência oferecida pelas elites locais. Assim ocorreu, por
exemplo, com o projeto de Lei de Irrigação posto em discussão em 1959 pelo
CODENO. Um dos motivos, além dos econômicos já elencados, para o menor
desempenho institucional da CODEVASF no Baixo São Francisco teria sido a oposição
das elites locais, despertando pouco interesse no âmbito estadual e municipal (Damiani,
2003, p.61). Já no Norte de Minas o principal problema encontrado pela CODEVASF
foi o desinteresse do governo estadual, cuja atenção se voltava mais para o já
desenvolvido setor industrial em Belo Horizonte e a agricultura dinâmica do sul do
estado, cujos principais produtos são a banana e o café (Damiani, 2003, p.61-62).
A ação da CODEVASF de atração de empresas para o pólo Petrolina-Juazeiro
trouxe investimentos para a região, num papel parteiro do Estado, fornecendo a infraestrutura necessária à manutenção desses investimentos ao lado de organizações de
ensino, pesquisa e desenvolvimento técnico como a EMBRAPA Semi-Árido, o CEFETPetrolina, a UNIVASF, dentre outras, num papel de pastoreio do Estado. A tudo isso se
aliou a participação da população, interessada em permanecer em sua região, e dos
produtores, organizados em torno da VALEXPORT, como nos mostra Locke (2001) no
caso da fruticultura irrigada, e do governo local liderado pela família Coelho, como
aponta Damiani (2003). Portanto, o sucesso do denominado pólo Petrolina-Juazeiro foi
resultado de uma evolução nas regras formais, que foram ao longo do tempo
modificando sua forma de atuação, nas regras informais, com a mudança das relações
de uma economia de subsistência para uma economia de mercado, permitindo a fixação
do sertanejo em sua região, que, com essas transformações, se tornou atrativa para a
iniciativa privada.
Destarte, o path-dependence que fazia do sertão nordestino um refém das secas
foi sendo gradualmente modificado através da presença organizacional do Estado, que
foi alterando sua forma de atuação ao longo do tempo. Inicialmente as organizações
governamentais focalizaram suas políticas na construção de açudes e no socorro
imediato às populações afetadas pelas secas, se envolvendo diretamente no
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fornecimento de bens e serviços – Estado demiurgo. Novas organizações
governamentais surgiram e buscaram mudar a forma de entender os problemas do sertão
nordestino, mas eventos políticos de âmbito nacional interditaram essa pretendida
remodelagem dos modelos mentais.
Por fim, as atenções do Estado se voltam para o Vale do São Francisco.
Contudo, somente a partir da década de 1980 e com a abertura política foi possível
pensar num papel de parteiro e pastoreio do Estado, o que estaria ligado à emergência
de uma sociedade de acesso aberto, com direitos de propriedade menos contestáveis e
com a presença de diversas organizações governamentais, de cidadãos e de produtores.
Os resultados econômicos obtidos no pólo Petrolina-Juazeiro são resultado de um
quadro político nacional favorável, do esforço organizacional empreendido na região,
que evoluiu de um papel de custódio e demiurgo para o de parteiro e pastoreio, aliado
ao interesse privado, como o dos vitivinicultores, de se instalarem na região. Com isso
foi possível construir uma economia de mercado no sertão nordestino, deixando para
trás seu passado baseado numa economia de subsistência e numa sociedade sem regras
formais.
Deste modo, o sertão nordestino se insere no cenário econômico nacional e
internacional, permitindo seu sucesso agroexportador de frutas como a uva e o melão,
bem como seu segundo lugar como produtor de vinhos finos nacionais. Contudo, as
condições de vida da população do entorno do pólo Petrolina-Juazeiro, do ponto de
vista distributivo, são comparáveis ao de outras capitais brasileiras, nas quais se verifica
zonas muito pobres e zona muito ricas. Essa parece ser uma limitação das políticas
organizacionais promotoras da iniciativa privada, que pode obter bons resultados do
ponto de vista econômico, mas que não se refletem na estrutura distributiva da
sociedade.

3.3. Agroindústria e Desenvolvimento Sócio-econômico no Submédio São
Francisco

O pólo Petrolina-Juazeiro é responsável por 43% das exportações de frutas, por
95% das exportações de uvas e responde por 15% da produção de vinhos finos no
Brasil243. Em 2004, numa área total de 155 mil hectares, a produção agrícola do pólo
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Petrolina-Juazeiro alcançou o valor total de 1 bilhão de reais, em que a receita bruta da
produção de uva ficou em 48 mil reais por hectare (Lopes et. alli., 2009, p.133).
Empresas como o Carrefour, que produziu em 2005 14 mil toneladas de uva no valor de
30 milhões de reais em 725 hectares nos arredores de Petrolina, a Suemi Special Fruit,
produzindo por ano 2 milhões de caixas de uva com e sem semente, manga, caqui e
ameixa, a Agrovale, produtora de cana-de-açúcar e álcool, a Amacoco, responsável por
70% do mercado nacional de água de coco envasada, viram um potencial econômico na
região e lá se instalaram (Castro et. alli, 2009). Somente a uva gera 12 mil empregos
fixos no Vale do São Francisco, estando o trabalho nos vinhedos entre os que oferecem
melhores condições na região244.
A importância das políticas de irrigação pode ser atestada a partir da observação
de dados de 2004 do Banco Mundial, que aponta que enquanto os municípios sem
irrigação tiveram, no período compreendido entre 1970-2000, crescimento demográfico
de 15,6%, os municípios com irrigação viram sua população crescer em 91,8% (Lopes
et. alli, 2009, p.137). Esses dados são significativos porque, conforme visto ao longo
desse capítulo, as migrações eram muito freqüentes, uma vez que a seca trazia consigo a
impossibilidade de permanência no sertão. O crescimento da população nos municípios
atendidos pelos projetos de irrigação mostra que as pessoas começaram a se fixar em
sua região e até seria possível afirmar que esses municípios teriam se tornado o destino
dos habitantes dos municípios não atendidos pelos projetos de irrigação. Contudo, isso
traz uma reflexão acerca da concentração dos investimentos em torno do pólo PetrolinaJuazeiro, município que atrai a maioria dos investimentos públicos sob a forma de
perímetros irrigados e de investimentos privados. A tabela 3.1 apresenta alguns dados
que ilustram essas disparidades entre municípios com e sem perímetros irrigados.

Tabela 3.1: Dados socioeconômicos da irrigação no semi-árido brasileiro
Município
Indicador
Com perímetro irrigado Sem perímetro irrigado
Índice de pobreza
36,70%
44,60%
IDH-Educação
0,802
0,734
IDH-Longevidade
0,718
0,657
Crescimento do PIB
6,43% a.a.
2,53% a.a.
Fonte: BNDES, 2003 apud Nóbrega (2004).
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Ver Castro et. alli. (2009, p.145) e Bloch (1996).
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Contudo, a não generalização desse modelo de desenvolvimento baseado na
irrigação pode criar uma forte disparidade intra-regional, reproduzindo no sertão
nordestino as mesmas desigualdades verificadas em outras regiões brasileiras.
Importante notar ainda que o sucesso do pólo Petrolina-Juazeiro refere-se basicamente
aos resultados do agronegócio. Como uma atividade econômica geradora de renda, o
agronegócio proporcionou a construção e o crescimento econômico dos municípios do
sertão nordestino nos quais as empresas se encontram instaladas. O passo seguinte a ser
pensado pelas organizações governamentais voltadas às questões do sertão nordestino é
a reflexão acerca da generalização desse modelo de desenvolvimento baseado na
irrigação para os municípios ainda não atendidos.
Poderia se perguntar, por que a ênfase nas políticas de irrigação? Se recordarmos
a história do sertão nordestino, veremos que o fenômeno das secas assolou a região
durante séculos, sendo durante muito tempo considerado o grande problema da região e
foco quase que exclusivo das primeiras políticas institucionais. Embora o diagnóstico e
o foco das políticas voltadas ao semi-árido tenham mudado ao longo do tempo, o
domínio do meio natural ainda é a questão fundamental para a agroindústria que lá se
instalou. As secas não são mais um problema para municípios como Petrolina e
Juazeiro, que possuem capacidade de auto-sustento econômico na fruticultura irrigada.
Contudo, sem o uso adequado da água pouco floresce no sertão. Também é certo que
sem organizações como a VALEXPORT a exportação de frutas não seria tão bem
sucedida, assim como sem a EMBRAPA não se teria a tecnologia necessária à
agricultura no semi-árido e sem agentes interessados não haveria uma atividade
econômica relativamente autônoma na região. Atualmente a água é o recurso-chave da
região, sem o acesso a ela pouco se pode fazer no sertão. Daí a importância das políticas
de irrigação da CODEVASF.
Se nos questionarmos acerca da indústria do vinho no Submédio São Francisco,
vemos que ela só foi possível porque havia uma infra-estrutura já organizada em torno
da fruticultura irrigada, pois antes da elaboração do vinho vem o cultivo da uva. Não
faria sentido transportar uvas do Rio Grande do Sul para engarrafá-las no sertão
nordestino, assim como uma empresa isolada não teria condições de instalar sozinha
uma infra-estrutura de transportes, energia elétrica e de irrigação capaz de permitir o
cultivo de uvas no semi-árido.
A vitivinicultura de Santa Cantarina encontrou pela frente as agruras de uma
região montanhosa, na qual as geadas podem acabar com uma safra de uvas, mas os
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produtores que lá se instalaram não encontraram uma região historicamente considerada
inóspita e repleta de organizações vistas como ineficientes e corruptas. Deste modo,
além de todas as modificações infra-estruturais que foram feitas no sertão nordestino,
talvez a mais fundamental tenha sido a transformação institucional, que evoluiu de uma
sociedade de ordem de acesso limitado, sem lei e sem organizações que permitissem a
regulação não-violenta e não-arbitrária da vida social, para uma sociedade de ordem de
acesso aberto, com a presença de organizações públicas e privadas mais transparentes,
direitos políticos impessoais e respeito aos direitos de propriedade. Apesar disso não ser
garantia de pujança econômica para todos, já indica o desenvolvimento de uma
sociedade com as liberdades mínimas que conhecemos. Todavia, essa evolução
institucional se restringe aos municípios atendidos pelos projetos de irrigação, que se
concentram em torno do pólo Petrolina-Juazeiro.
Se compararmos a vitivinicultura do Rio Grande do Sul com a do Vale do São
Francisco, veremos que, para além das características edafoclimáticas, a diferença
fundamental reside no seu modo de formação. Enquanto no Rio Grande do Sul o
imigrante que lá se instalou começou a desenvolver uma vitivinicultura ao lado de
outras atividades de subsistência, recebendo apoio do governo para prosperarem em sua
atividade de modo que eles pudessem permanecer em suas terras, na região semi-árida
do Vale do São Francisco o governo antes incentivava a fuga do sertanejo nas épocas de
seca em lugar de buscar fixá-lo em sua região. Ademais, a forma de colonização e
ocupação do território foi diferente no Sul e no Nordeste do país. Deste modo, a
vitivinicultura do nordeste do Rio Grande do Sul se desenvolveu do imigrante italiano,
reunido em organizações de produtores, para o Estado, de forma que atualmente a
estrutura agrária da região é dominada pela pequena propriedade e algumas vitivinícolas
maiores. No outro extremo do país, no Submédio São Francisco, a vitivinicultura foi
resultado do interesse de empresários gaúchos, europeus e de nordestinos de maiores
posses, que aproveitaram as oportunidades geradas pelas políticas institucionais postas
em curso na região. As vitivinícolas do Submédio São Francisco, que são apenas 6,
possuem, cada uma, em média 200 hectares de área plantada com vinhedos.
Destarte, o sucesso das políticas institucionais apontado até aqui beneficiou
principalmente o médio e o grande produtor, que se tornou o foco das políticas da
CODEVASF a partir da década de 1980, concentrando seus investimentos na região do
Submédio São Francisco. Advém daí a formação de um pólo de desenvolvimento em
torno de Petrolina e Juazeiro. Observemos agora o estado sócio-econômico atual dos
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municípios da RIDE-PJ.
Como já mencionado, em 2008 realizei uma visita a Petrolina como forma de
conhecer, ainda que rapidamente, meu objeto de estudo e tive a oportunidade de visitar
três vinícolas – Vinícola Ouro Verde, Vinibrasil e Vitivinícola Lagoa Grande – e
conversar com algumas pessoas da região. Como não apliquei questionários, os relatos
seguintes possuem um caráter etnográfico, sendo as conclusões, no que concerne às
informações obtidas nessa viagem, em certa medida especulativas. A primeira coisa que
chama a atenção em Petrolina é a organização da cidade e o bom preparo dos
funcionários de hotéis e restaurantes. No primeiro dia obtive o auxílio de um guia da
Associação de Guias de Turismo do Vale do São Francisco (AGTURVASF), conhecido
na região como Lula. Não existem linhas de ônibus que levem os turistas para as
vinícolas, devendo-se ir de táxi ou em carros alugados. As estradas são aparentemente
tranqüilas, bem pavimentadas e com policiamento. Como o movimento é pequeno,
praticamente todos os carros a caminho da Fazenda Ouro Verde são parados pela polícia
rodoviária federal. No caminho das duas outras vinícolas – Vinibrasil e Garziera
(vizinhas) – não foi possível observar presença policial, até porque uma parte da viagem
é feita em vias não pavimentadas. Um fato curioso ao passar nos pequenos municípios
de beira de estrada é a presença de pessoas vendendo uvas aos carros de passagem,
como os vendedores de bala nos semáforos do Rio de Janeiro.
Um fato relevante é que entre Petrolina e as vinícolas localizam-se os
municípios nos quais estas se encontram instaladas, Casa Nova (BA) e Vermelhos,
distrito de Lagoa Grande (PE), que são pequenas cidades de beira de estrada de aspecto
muito pobre quando comparadas com Petrolina, cidade na qual já despontam altos
edifícios e condomínios de luxo. Perguntado sobre o local de moradia dos funcionários
da Fazenda Ouro Verde, um dos técnicos da fazenda informou que os empregados mais
qualificados, com melhores salários, residem em Petrolina ou Juazeiro e os de menor
remuneração residem em Casa Nova e em municípios vizinhos. Isso enseja a reflexão
acerca da distribuição dos ganhos da agroindústria na região, não apenas entre
municípios com e sem perímetros irrigados, mas também na própria RIDE-PJ. Suscita
ainda o questionamento acerca da medida em que Petrolina estaria gerando uma
periferia pobre a exemplo das grandes capitais brasileiras. Foge ao escopo desse
trabalho realizar essa comparação, mas podemos indicar alguns aspectos sócioeconômicos do Vale do São Francisco.
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Como objetivo de conhecer melhor a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou um estudo dos aspectos
sócio-econômicos dessa região, publicado no trabalho “Vetores Estruturantes da
Dimensão Socioeconômica da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco” de 2009, cujos
resultados foram resumidos em uma Comunicação Social publicada em 22 de julho de
2009 no portal do IBGE na internet245. Esse estudo faz parte do Projeto
Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
sob a coordenação da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável,
do Ministério do Meio Ambiente.
Esse estudo aponta desigualdades socioeconômicas na região do Vale do São
Francisco, que compreende 506 municípios, 7,5% do território nacional e onde habitam
9,6% da população brasileira. Segundo o estudo, somente 12 desses municípios
concentram 75,9% do total da riqueza produzida na região. O setor de serviços é o
predominante em 377 municípios da região, a agropecuária é dominante em 47
municípios e o setor industrial é preponderante em 32 municípios.
Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB), apenas 8 municípios da Bacia do São
Francisco apresentam PIB entre 1 e 2 bilhões de reais. Petrolina está entre esses 8
municípios. A tabela 3.2 mostra a distribuição do PIB pelos municípios do Vale do São
Francisco.
Tabela 3.2: Participação dos municípios do Vale do São Francisco no total do PIB (2003)
PIB (em reais)
1 bilhão - 2 bilhões

Número de

Participação no PIB do Vale do São

municípios

Francisco
8

0,774% - 1,390%

500 milhões - 1 bilhão

18

0,382% - 0,726%

100 milhões - 500 milhões

80

0,076% - 0,373%

50 milhões - 100 milhões

93

0,038% - 0,074%

303

0,003% - 0,037%

até 50 milhões

Fonte: IBGE (2009) - "Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco"

245

Ver publicações do IBGE: “Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” e “Vetores Estruturantes da
Dimensão Socioeconômica da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco”. Disponíveis no portal do IBGE:
www.ibge.gov.br (acesso em: 30.04.2010)
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Na tabela 3.2 vemos ainda que apenas 8 municípios do Vale do São Francisco,
aproximadamente 1,6% do total de municípios do Vale, concentram, cada um, de
0,774% a 1,390% do PIB da região, enquanto 60% dos municípios do Vale possuem um
PIB de até 50 milhões de reais. A diferença nesse indicador de desempenho econômico
mostra a grande disparidade de renda existente entre os municípios do Vale do São
Francisco.
O setor de serviços responde por 61,91% do PIB do Vale do São Francisco. O
estudo também mostra que a Administração Pública tem maior peso nos municípios
com menor importância econômica, evidenciando a carência de autonomia econômica
em muitos municípios do Vale. Seriam menos dependentes da União municípios como
Petrolina e Juazeiro, pertencentes à RIDE-PJ e dotadas de maior autonomia quanto à
geração de receitas tributárias. Isso seria resultado da política de atração de empresas
para a região, gerando certa autonomia quanto à geração de renda.
A água é outro recurso distribuído de forma desigual. Enquanto a maioria dos
municípios de Minas Gerais – Alto São Francisco – recebe entre 160 e 640
litros/habitante/dia de água, municípios de regiões mais secas e populosas têm
disponível entre 40 e 160 litros/habitante/dia. Em quase todos os municípios do Vale do
São Francisco verificou-se um sistema de esgotamento sanitário deficiente. Em alguns
municípios existe uma rede coletora, mas esta não canaliza as águas para uma estação
de tratamento, que acabam tendo por destino final o Rio São Francisco, comprometendo
a qualidade de suas águas. Existem exceções, como os municípios de Claro dos Poções
(MG), Lagoa da Prata (MG), Correntina (BA), Jaborandi (BA), Corinto (MG), Piuí
(MG), Paulo Afonso (BA) e Remanso (BA) que tratam de 1.000 m³/dia a 10.000 m³/dia,
dependendo do município. Exceções das exceções são Brasília (DF), Belo Horizonte
(MG), Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), cujo tratamento de esgotos chega a um volume
que fica entre 140.347 m³/dia e 161.537 m³/dia.
A coleta de lixo também é deficiente na grande maioria dos municípios do Vale
do São Francisco. Segundo o referido estudo do IBGE, 60% dos municípios do Norte de
Minas – Alto São Francisco – não possuem coleta de lixo. Brasília e Belo Horizonte são
os municípios do Vale que mais produzem lixo, com um volume de 1.000 toneladas/dia
cada um. Petrolina e Juazeiro ficam na faixa de 500 toneladas/dia a 1.000 toneladas/dia
de lixo produzido, em cada município. Apenas alguns municípios, como Belo
Horizonte, Brasília, Petrolina, dentre outros, possuem coleta seletiva de lixo.

194

O estudo afirma também que um em cada três municípios do Vale do São
Francisco não possui organizações dedicadas ao meio ambiente. O Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) somente estaria
presente em 7 municípios do Vale, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) em 4 municípios, dentre eles Petrolina. A organização de maior
presença na região é o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), presente em 89
municípios do Vale, seguida do Ministério do Trabalho, presente em 43 municípios.
Outras organizações mencionadas pelo estudo como presentes no Vale são o próprio
IBGE, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a Receita Federal e as
Forças Armadas.

Em uma região historicamente marcada pela desigualdade socioeconômica, como é o
caso da bacia do São Francisco, a presença de instituições federais ganha, por vezes, um
papel mitigador das desigualdades. Para a população local, a proximidade dessas
instituições pode significar, ao lado de outros mecanismos, a afirmação de condições
fortalecedoras do exercício da cidadania. (IBGE, 2009)

Apesar das desigualdades apontadas pelo estudo do IBGE, o mesmo conclui que
a presença organizacional no Vale do São Francisco é fundamental para gerar condições
mínimas de desenvolvimento econômico e exercício da cidadania. O estudo finaliza
apontando para uma integração crescente da estrutura de transportes no Vale, mesmo
porque é através dessa infra-estrutura que os produtos chegam ao mercado nacional e ao
internacional, destacando a maior urbanização de alguns municípios da região como
Petrolina. Essas informações fornecem um panorama geral do Vale do São Francisco,
contudo, nos interessa observar especificamente a situação dos municípios da RIDE-PJ,
que abriga os municípios produtores de vinhos – Lagoa Grande (PE) e Casa Nova (BA)
–, bem como as cidades de Petrolina e Juazeiro.
Conforme vimos, o Submédio São Francisco faz parte do Vale do São Francisco
e tem na fruticultura irrigada sua principal atividade econômica. Atualmente o
Submédio São Francisco agrega um conjunto de agentes econômicos, públicos e
privados, e de “distintas características étnicas: são nordestinos, paulistas, italianos,
japoneses, dentre outros” (Cavalcanti, 1997, p.79). A região é um sucesso do ponto de
vista econômico, seja pelo seu primeiro lugar na exportação brasileira de uvas, seja por
ser o segundo produtor nacional de vinhos finos. Contudo, alguns autores, como Sobel
(2006), Sobel e Ortega (s.d.), Cavalcanti (2004) e Cavalcanti e Silva (2004), vêm
apontando a insuficiência das políticas de desenvolvimento da região do pólo Petrolina195

Juazeiro na promoção da melhoria das condições de vida de um amplo conjunto da
população.
A instituição do CINDESF, mencionada anteriormente, visa desenvolver
políticas voltadas à melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)246, que
evidenciaria a pobreza das populações dos municípios de Curaçá (BA), Santa Maria da
Boa Vista (PE), Lagoa Grande (PE), Orocó (PE), Cabrobó (PE), Floresta (PE),
Salgueiro (PE) e Serra Talhada (PE). O IDH desses municípios seria explicado por
quatro problemas da região: “a seca, a posse e o uso da terra, as intervenções
governamentais e a falta de articulação interinstitucional”247.
A discussão do desenvolvimento rural e territorial surge da constatação de que a
estratégia "Cepalina" de apostar no crescimento econômico, unicamente, como forma de
aliviar ou eliminar a pobreza não teria gerado, nas últimas décadas, os resultados
esperados. Houve crescimento econômico concomitantemente com aumento do
desemprego e da informalidade, sem diminuição significativa da pobreza. (Guanzirolli,
2008, p.3)

O fato é que a construção de uma economia de mercado foi bem sucedida no
Submédio São Francisco, mas não trouxe consigo a solução para as desigualdades
sociais, questão comum aos grandes centros urbanos brasileiros. As cidades de maior
expressão econômica da região atualmente são Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) 248, uma
de cada lado do Rio São Francisco, ligadas em seus primórdios por barcas a remo e a
vapor, contando atualmente com a Ponte Presidente Dutra, construída em 1959, que liga
as duas cidades, embora ainda exista o transporte por barcas. Segundo Lima (1994), em
1991, Petrolina atingiu uma taxa de urbanização de 71,65%, superior à taxa de
urbanização de Recife, 70,85%.
Os dados agregados para os municípios da RIDE-PJ mostram que o PIB da
região participa de 1,3% do PIB do nordeste e 0,17% do PIB nacional249. Casa Nova,
município vizinho a Sobradinho, apresenta um PIB per capita crescente, porém ainda
inferior à maioria dos municípios da RIDE-PJ. Talvez o crescimento de seu PIB, que
passou de 132 milhões em 2003 para 269 milhões em 2007, seja fruto da instalação da
Miolo Wine Group no município para a produção de vinhos e brandies, além de outras
empresas.
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Ver tabela 17, Apêndice VI.
Diagnóstico de Planejamento do Desenvolvimento Sustentável do Submédio São Francisco. Volume
II: propostas para os agentes econômicos e programas. Janeiro de 2002, p.9.
248
Ver Godinho e Godinho (2003).
249
Ver tabela 14, Apêndice VI.
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Destarte, as desigualdades econômicas existentes entre o sertão nordestino e o
litoral nordestino foram superadas no que concerne à construção de uma economia de
mercado. Contudo, no que tange às desigualdades sociais entre os municípios do
Submédio São Francisco não se pode dizer o mesmo. Naturalmente, a vida da
população local melhorou, mas os maiores lucros ficaram com o agronegócio, em que
boa parte deste se direciona para o mercado externo. Uma diferença fundamental entre a
fruticultura de exportação e a vitivinicultura é que os vinhos do sertão ficam, em sua
grande maioria, no mercado interno. Ademais, a atividade vitivinícola encontra-se
muito ligada à cultura e à gastronomia, o que gera um potencial turístico de divulgação
não apenas dos vinhos do sertão, mas da própria região.
Seria curioso imaginar um turista se deslocando do Rio de Janeiro para o sertão
nordestino exclusivamente para conhecer uma fazenda de frutas, mas não é tão
incomum pensar em pacotes turísticos voltados ao enoturismo na região. Deste modo, o
vinho é um produto que demanda mão-de-obra qualificada, pois o cuidado com a uva é
fundamental para a qualidade do produto final, investimentos em promoção das marcas
– marketing – e da região e dos métodos de produção – terroir –, bem como está muito
ligada ao enoturismo, que é o turismo exclusivamente voltado ao conhecimento de
vinícolas e regiões vitivinícolas. Tudo isso requer uma infra-estrutura bem
desenvolvida, de modo que a definitiva instalação da vitivinicultura no Submédio São
Francisco a partir dos primeiros anos do século XXI é indicativo do efetivo
desenvolvimento sócio-econômico de uma região antes considerada como inóspita.
A experiência de desenvolvimento ocorrida no Submédio São Francisco possui
pontos positivos e pontos negativos. A armação institucional que se ergueu na região
contou com organizações governamentais e de produtores, com o apoio da população
local, com o apoio de políticos locais cujo modelo mental via na região um potencial de
crescimento a ser explorado, bem como com o interesse empresarial na região. Essa
união em torno da instalação de empresas voltadas à exploração do potencial da
fruticultura irrigada na região modificou as regras do jogo que no passado não
premiavam atividades produtivas. Contudo, no pólo Petrolina-Juazeiro se verifica as
mesmas desigualdades encontradas nos grandes centros brasileiros, ou seja, de um lado
alguns enriquecem, do outro, muitos permanecem em condições de vida ainda distantes
do ideal. O balanço que se pode fazer dessa experiência de desenvolvimento no
Submédio São Francisco é que o apoio do Estado através de suas organizações à
iniciativa empresarial garantiu o sucesso do agronegócio na região, mas não foi capaz
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de distribuir de forma igualitária os seus ganhos. Talvez tenha faltado uma maior
sinergia entre os agentes do Estado e a sociedade em geral, refletida em uma maior
participação do povo sertanejo na elaboração de políticas e no engajamento direto nas
atividades de geração de renda.

3.4. Síntese do Capítulo

O longo período que vai do século XVI ao século XX se caracterizou por uma
ausência de organizações governamentais no sertão nordestino, abandonado, durante
séculos, a uma economia de subsistência que tornava a região bastante vulnerável aos
freqüentes períodos de secas prolongadas. Nesses séculos, a ação do Estado se
aproximaria do que Evans (2004) denominou como o papel custódio do Estado, no qual
este impõe mais restrições do que desenvolve políticas. Como vimos, nesse período o
governo provincial, assim como o governo central, tratava de reprimir as rebeliões que
ocorriam na medida em que ameaçavam seu poder, mas não se pensava o sertão
nordestino como uma região que deveria ser conhecida e na qual o Estado deveria estar
de algum modo mais presente. Nos termos de North et. alli. (2009) podemos aí
encontrar traços de uma sociedade de ordem de acesso limitado, na qual os direitos
básicos do cidadão são fracamente reconhecidos.
A primeira geração institucional, com destaque para o DNOCS, se notabilizou
pelas políticas emergenciais de socorro às populações afetadas pela seca, em que o
papel do Estado pode ser classificado como o de demiurgo, se envolvendo diretamente
no fornecimento de recursos aos flagelados da seca, mas sem desenvolver políticas de
parceria com organizações privadas. Na segunda geração de instituições emerge uma
nova visão acerca da questão do nordeste, que a diagnosticava antes como um problema
econômico e social do que um problema de escassez de recursos naturais, no caso, a
água. Contudo, a falta de interação interorganizacional e a descontinuidade institucional
da SUDENE causada pelo golpe militar de 1964, aliada às práticas clientelistas da
região, acabaram por minar essa tentativa de mudança institucional no sertão
nordestino. Porquanto alguns direitos políticos já tivessem sido reconhecidos pelas
cartas constitucionais de 1934 e de 1946, no sertão ainda pairava um coronelismo que
interditava ao sertanejo de pequenas posses um reconhecimento político como cidadão.
Nesse sentido, poder-se-ia dizer que o sertão nordestino ainda era uma sociedade de
ordem de acesso limitado.
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A terceira geração institucional é marcada por projetos de desenvolvimento da
agricultura irrigada em termos empresariais, atraindo investimentos privados, em
parceria com os investimentos públicos de organizações como a CODEVASF, para a
região do Vale do São Francisco. Nesse momento o Estado começa a exercer um papel
de parteiro, promovendo políticas de incentivo aos investimentos na região, tornando
possível a integração entre os interesses privados, os interesses políticos locais e os
interesses nacionais de desenvolvimento de uma região historicamente caracterizada
como “região problema”. Importante presença teve a CODEVASF nessa fase, atraindo
organizações privadas para seus perímetros irrigados, incentivando assim a instalação
de uma atividade econômica na região. Destarte, o sertão nordestino deixaria para trás a
história, ou path-dependence, de uma economia de subsistência.
Na quarta geração institucional observamos um maior foco na interação
interorganizacional, com o reconhecimento de que não é possível que as organizações
governamentais atuem na região sem o apoio do poder político local, não sendo também
possível alcançar um desenvolvimento autônomo da região sem a parceria com
empresas privadas. Nessa fase da evolução institucional do sertão nordestino verifica-se
o exercício do papel de pastoreio do Estado, visando garantir a manutenção da estrutura
erguida pelo Estado parteiro. Atualmente, talvez seja possível dizer que ao menos no
pólo Petrolina-Juazeiro existe uma sociedade de acesso aberto, na qual é possível
identificar um amplo conjunto de organizações de ensino e pesquisa, permitindo a
inserção de uma mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho regional,
organizações de apoio à atividade agrícola, além da montagem de uma infra-estrutura
para escoamento da produção de vinhos e frutas produzidas na região.
O que se pode concluir até aqui é que essa evolução tanto na interpretação dos
problemas do nordeste quanto nas formas de atuação das organizações governamentais
na região propiciaram a emergência de um pólo de desenvolvimento em pleno sertão
nordestino, região na qual, décadas atrás, ninguém pensaria que se poderia haver
qualquer tipo de atividade econômica. Esse arranjo institucional favorável não apenas
atraiu empresas interessadas no desenvolvimento de uma fruticultura irrigada voltada ao
mercado externo, mas também uma atividade geradora de diversas outras externalidades
positivas que podem ser absorvidas na própria região. Esse é o caso da vitivinicultura.
Atualmente, o município de Lagoa Grande (PE), no qual se localiza a maioria das
vinícolas da região, é conhecido como a Capital da Uva e do Vinho no Nordeste, título
que torna distantes os suplícios pelos quais sua população passara décadas atrás.
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A produção de vinhos, conforme vimos no capítulo anterior, movimenta bilhões
de dólares no mercado internacional, sendo bastante dependente de recursos
tecnológicos, de capital humano e de capital social. Isso quer dizer que a indústria do
vinho tende a se instalar onde estejam presentes esses elementos. A instalação de uma
indústria do vinho no sertão nordestino já é um indicador do desenvolvimento da região
do Submédio São Francisco. Ademais, esses recursos humanos e materiais devem ser
constantemente renovados, de modo que o investimento em novas tecnologias e na
qualificação da mão-de-obra deve ser constante. A indústria do vinho atrai também o
turista para a região – o enoturismo –, o que acaba movimentando outros setores da
economia local. Por fim, a indústria do vinho é dependente da opinião do consumidor,
que tem como característica um nível de escolaridade acima da média da população, se
preocupando com as condições nas quais o vinho é produzido.
A instalação de uma indústria do vinho no Submédio São Francisco não apenas é
um indicador de desenvolvimento econômico e institucional na região, mas também é
capaz de atrair novos investimentos para a região, tanto em termos materiais quanto em
termos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis à vitivinicultura.
Contudo, não poderíamos deixar de apontar os pontos negativos da experiência
de desenvolvimento do pólo Petrolina-Juazeiro. O apregoado sucesso da fruticultura
irrigada e da vitivinicultura possui um destinatário específico, o agronegócio. As
empresas que se instalaram em Petrolina, Juazeiro e seus arredores se beneficiaram da
evolução institucional propiciada pela reorientação organizacional ocorrida na região,
trazendo consigo progresso econômico. Petrolina cresceu, até mais que Juazeiro e os
demais municípios do seu entorno, mas junto com seu crescimento vieram também
problemas semelhantes aos das grandes cidades brasileiras, como a desigualdade. O
sucesso é resultado do comprometimento de todos os agentes envolvidos, mas seus
benefícios não foram distribuídos de forma igualitária entre todos. Talvez tenha faltado
um engajamento mais efetivo da sociedade civil na construção dessa experiência de
desenvolvimento ou, nos termos de Evans, tenha faltado uma maior sinergia entre os
agentes do Estado e uma parcela mais ampla dos agentes locais.
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CONCLUSÃO

O objetivo desse trabalho foi indicar os elementos que permitiram a instalação
de uma indústria do vinho no Submédio São Francisco, o que passou pela presença
organizacional do Estado na região e pela mudança dos modelos mentais dos agentes
locais, o que permitiu a modificação das regras do jogo que antes premiavam a
corrupção e a solução violenta de conflitos e atualmente premiam atividades produtivas
como a vitivinicultura, a fruticultura irrigada e o turismo. Ao longo dessa Tese
trabalhamos com três perspectivas, a saber, a teórica, a histórica e a analítica. No
capítulo primeiro nos restringimos à perspectiva teórica, em que foram destacados
elementos conceituais que permeariam implícita ou explicitamente nosso objeto, a
atividade vitivinícola no sertão nordestino.
Como forma de destacar elementos de interesse para a análise do objeto
proposto, três dimensões das instituições foram distinguidas: instituições como regras
do jogo, instituições como modelos mentais e instituições como organizações. Essa
distinção se fez necessária porque os institucionalistas referidos no capítulo 1 não
possuem uma definição comum de instituição, o que pode gerar confusão caso
utilizemos “instituição” para esses três sentidos do mesmo termo. Deste modo,
entendemos que instituições como regras do jogo são as regras formais e informais que
restringem, habilitam e constituem a ação dos agentes econômicos. Instituição também
pode ser entendida como modelos mentais, que são as regras do jogo internalizadas pelo
indivíduo, ou como organizações, que são grupos de indivíduos regidos pelas mesmas
regras do jogo e/ou modelos mentais. No mundo real essas categoriais – regras do jogo,
modelos mentais e organizações – se encontram intrinsecamente ligadas, sendo difícil
sua demarcação estrita, mas para fins analíticos essa distinção traz mais refinamento ao
relato da experiência de desenvolvimento do Submédio São Francisco.
No decorrer do capítulo 1 também tratamos de uma característica das
instituições, o path-dependence. Isso quer dizer que as regras do jogo cristalizadas no
passado através da ação de indivíduos e organizações geram restrições às ações
presentes, mas também abrem possibilidades. Ou seja, na realidade econômica nem tudo
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é possível, mas isso não implica a imutabilidade das instituições, em suas três
dimensões. A idéia principal é que os agentes econômicos possuem uma margem de
manobra em suas transações, em que o poder econômico, político e/ou físico não é
distribuído de forma igual entre esses agentes. O caso de desenvolvimento avaliado
nessa Tese mostrou que o rompimento do path-dependence sertanejo foi resultado da
ação conjunta dos agentes locais, do interesse empresarial na região e das organizações
governamentais. Deste modo, a evolução institucional que culminou no estabelecimento
da quarta geração institucional no pólo Petrolina-Juazeiro não foi resultado da ação
isolada de um agente econômico, nem foi resultado de uma modificação nas instituições
em sentido genérico, foi antes resultado de transformações nas organizações, nos
modelos mentais e nas regras do jogo prevalecentes.
Quando estamos no âmbito de uma sociedade organizada em torno de regras
formais temos a figura do Estado como agente central, capaz de impor e manter essas
regras formais, se necessário através do uso da força, sua exclusividade. Ao tratarmos o
Estado como uma organização de organizações estamos adotando uma visão orgânica
da realidade social, na qual o Estado ocupa a posição de órgão mais importante. Deste
modo, existe uma relação de dependência mútua entre os agentes econômicos e o
Estado, na qual um não existe sem o outro, mas é no Estado que está a referência última
que confere coerência a toda organização social. As políticas do Estado, através de suas
organizações, são, portanto, capazes de modificar as regras do jogo, mas sua ausência
pode significar a emergência de formas sociais independentes em algumas localidades, e
algumas vezes destoantes, do restante do território regido por esse Estado. Como vimos
no capítulo 3, esse foi o caso, durante séculos, do Submédio São Francisco.
Por ser figura central no jogo social, as formas de atuação do Estado são tão
importantes quanto a sua presença em determinada localidade. O Estado pode se
restringir ao policiamento das regras do jogo, usando a força policial para reprimir a
ação que considera inadequada. Nesse caso, o Estado exerce seu papel de custódio.
Numa postura mais promotora do crescimento, o Estado pode se envolver diretamente
no fornecimento de bens e serviços, ocupando um espaço que poderia ser explorado
pela iniciativa privada dos agentes, exercendo um papel de demiurgo. Contudo, o
Estado pode, em lugar de fornecer diretamente recursos escassos em uma localidade,
gerar incentivos à iniciativa privada e atrair empresas produtoras desses bens e serviços
até então não disponíveis numa determinada região. Esse é o papel de parteiro do
Estado. Não basta, no entanto, atrair as empresas, deve-se sustentar o arranjo que se
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formou com as políticas do Estado parteiro. A sustentação de um arranjo construído
através da ação do Estado parteiro pode ser realizada pela sua conjugação com o papel
de pastoreio, na qual as organizações governamentais fornecem apoio técnico, científico
e de infra-estrutura para as empresas atraídas pelo Estado parteiro.
No capítulo 2 buscamos traçar o processo de evolução institucional do vinho no
Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul e para o Vale do São Francisco, mas
com comentários de caráter comparativo com a vitivinicultura de Santa Catarina e de
Pelotas. A questão proposta nesse capítulo foi a seguinte: por que uma indústria do
vinho no Vale do São Francisco? Essa pergunta remete às estratégias das vinícolas que
se instalaram na região, em que cada uma teve sua motivação. Vinícolas como a Ouro
Verde e a Vinibrasil viram no Vale do São Francisco um novo terroir para seus vinhos,
permitindo a produção de um produto diferenciado. Isso fica claro nos projetos das
vinícolas, intitulado Expressão do Terroir Brasileiro, no caso da Miolo Wine Group, e
New Latitude Project, no caso da Vinibrasil.
Já o vitivinicultor Jorge Garziera veio de uma família que elaborava vinhos no
Rio Grande do Sul e ao se instalar em Santa Maria da Boa Vista iniciou a produção dos
seus vinhos concomitantemente com a vida política. Como resultado ajudou a
emancipar o município de Lagoa Grande, se tornando seu primeiro prefeito, além de
produzir vinhos finos e comuns no sertão. Os proprietários da Vinícola Vale do São
Francisco foram pioneiros no aproveitamento dos perímetros irrigados, possuindo
articulações políticas na região, além de terem produzido os vinhos Vinhas de Milano
ainda na década de 1980. Posteriormente esse vinho passou a ser denominado como
Botticelli.
O enólogo Ineldo Tedesco trabalhou em diversas vinícolas no Rio Grande do Sul
e na Vinícola Vale do São Francisco, aproveitando sua experiência para, ao lado de sua
esposa, também enóloga, Izanete Bianchetti Tedesco, fundar a Adega Bianchetti
Tedesco, produzindo os vinhos Bianchetti. A Vinícola Ducos surge da iniciativa do
francês Hubbert Pommier e do italiano Lorenzo Ramolini, interessados na
vitivinicultura da região. A todas essas motivações é importante acrescentar o fator
produtividade e a possibilidade de se produzir uvas, conseqüentemente vinhos, o ano
inteiro. Justamente o fato da agricultura da região ser dependente da tecnologia é que
torna possível um maior controle da produção.
A iniciativa empresarial foi fundamental no desenvolvimento da vitivinicultura
no Vale do São Francisco, uma vez que o vinho não é um bem de primeira necessidade
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e nem o Brasil aufere receitas expressivas vis-à-vis outros produtos de exportação.
Deste modo, a indústria do vinho no sertão nordestino foi fruto da ação empreendedora
de grupos privados, mas que só foi possível a partir da armação institucional que se
erguera na região ao longo do processo de evolução organizacional iniciado nas
primeiras décadas do século XX.
Embora seja um produto relativamente caro, portanto, pouco acessível para
camadas mais baixas da população, a vitivinicultura tem o potencial de articular outros
setores da economia local, como o turismo. O enoturismo é um ramo do turismo
convencional que permite não apenas o conhecimento das vinícolas, mas também da
região. No caso do pólo Petrolina-Juazeiro, a região já conta com uma associação de
guias turísticos, a AGTURVASF, com um conjunto de restaurantes e hotéis preparados
para receber turistas na região, bem como uma infra-estrutura que permite ao turista, de
posse de um mapa, conhecer os principais pontos turísticos da região. Fundamental para
o sucesso da vitivinicultura no Submédio São Francisco foi a forte presença
organizacional na região, das quais podemos mencionar a EMBRAPA Semi-Árido, o
IFET, a UNIVASF, dentre outras.
O capítulo 2 mostrou, portanto, por que uma indústria do vinho se instalou no
Submédio São Francisco. No capítulo 3 buscamos entender como isso foi possível. Ao
longo do capítulo 3 procuramos avaliar os aspectos organizacionais da ação do Estado e
da atividade empresarial no Submédio São Francisco verificada nas últimas décadas.
Vimos que o path-dependence do sertão nordestino evidenciava uma história de
violência dos agentes econômicos de maiores posses e do próprio governo, de uma
economia de subsistência carente de um impulso autônomo, de vulnerabilidade ao
ambiente natural evidenciada pelo fenômeno das secas. Isso moldou, ao longo do
tempo, os modelos mentais dos agentes locais, que viam a região como um território
inóspito, bem como havia uma descrença no poder público, seja pela sua ausência, seja
pelos casos de corrupção. Como poderia em meio a esse ambiente institucional emergir
uma indústria do vinho, já instalada com sucesso no Rio Grande do Sul? A resposta
reside, conforme visto ao longo do capítulo 3, na forma de ação dos agentes envolvidos.
Esses agentes – o Estado, as empresas, os grupos políticos locais e o sertanejo –
se articularam de forma a romper fatores históricos de limitação naturais, políticos e
econômicos. As secas periódicas geravam carência de recursos hídricos necessários à
agricultura de subsistência, em que o sertanejo acabava por morrer de fome ou buscar a
saída migratória. Essa limitação poderia ser superada pelo maior domínio da natureza, a
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tecnologia no sentido de North, o que foi tentado com a instalação do IOCS no início do
século XX. Mas só isso não era suficiente, uma vez que as políticas de combate às secas
acabaram por gerar grupos que se apropriavam privadamente dos recursos enviados
pelo governo central para socorrer as populações afetadas, enquanto regiões como o
litoral nordestino, o Amazonas e o Pará, e o Sudeste se aproveitavam da mão-de-obra
barata que migrava do sertão.
Nesse momento havia uma descrença nas organizações governamentais, os
agentes econômicos locais de menores posses se viam reféns de um fenômeno natural
periódico, as secas, e os agentes de maiores posses se aproveitavam como podiam da
ineficiência das políticas de combate às secas. As regras do jogo indicavam nesse
momento que valia a pena emigrar nos períodos de seca, pois o sertanejo conseguia
alguma alimentação, ainda que precária, trabalhando em outras regiões e seus
empregadores conseguiam mão-de-obra barata. A formação de organizações de socorro
às populações vítimas da seca também era um bom negócio no âmbito dessas regras do
jogo. Conforme vimos, os chefes de abarracamentos enriqueciam ao vender a altos
preços os alimentos enviados para distribuição entre os sertanejos. Muitos membros da
Igreja também se aproveitavam da escassez de alimentos para trocá-los por favores.
Destarte, as primeiras organizações governamentais instaladas na região tiveram
um desempenho distinto do esperado, sendo capturadas pelos interesses locais. No
início do século XX tem início a primeira geração institucional, com a instalação das
primeiras organizações governamentais voltadas aos problemas sertanejos. Surgiria o
IOCS, depois o IFOCS e, por fim, o DNOCS, todos voltados a obras como a construção
de açudes e ao socorro emergencial das populações afetadas pelas secas. Essas
organizações concentraram seus esforços em obras de engenharia hidráulica,
identificando na seca o grande problema do Nordeste. Nessa primeira geração
institucional o sertão nordestino ainda era uma sociedade de acesso limitado e o Estado
atuava em seu papel de demiurgo, fornecendo, através de suas organizações
governamentais os recursos hídricos necessários, mas sem desenvolver políticas de
atração de empresas para a região.
Algum tempo depois se concluiu que pouco se podia fazer numa região baseada
numa economia de subsistência, assolada periodicamente pela seca e dominada pelo
poder discricionário dos coronéis. Era preciso modificar não apenas as regras do jogo
locais, mas também a estrutura econômica da região. Esse entendimento do problema
seria característico da segunda geração institucional, na qual estão presentes
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organizações como a SUDENE e o BNB. Apesar de ainda permanecer uma sociedade
de acesso limitado e o Estado não ter deixado de agir como demiurgo, nessa segunda
geração institucional já se lança outro olhar para o sertão nordestino. Seria o germe para
a modificação de modelos mentais que viam no sertão uma região refém das secas e na
qual nenhuma atividade econômica poderia emergir.
Conforme apontara Celso Furtado em relatório encomendado por Juscelino
Kubitscheck, o Relatório do GTDN, o problema do Nordeste não era a seca, mas a
estrutura sócio-econômica da região. Deste modo, a permanência ao longo do tempo de
uma economia de subsistência no sertão nordestino não permitia que a região se
integrasse ao mercado nacional, tornando-se auto-sustentável. Sua dependência de
outros centros dinâmicos, a deixava em situação extremamente vulnerável nos períodos
de seca, nos quais os alimentos se tornavam escassos e os indivíduos, sem recursos
monetários para adquiri-los de outras fontes que não da agricultura de subsistência,
pereciam ou migravam para o litoral nordestino ou para outras regiões do país. Era,
portanto, urgente a construção de uma economia de mercado, o que passaria pela maior
presença organizacional do Estado, pela instalação de empresas na região, bem como
pela mudança nos modelos mentais dos agentes locais.
Era preciso superar limitantes políticos ao desenvolvimento, como a resistência
das elites locais às mudanças, que poderiam abalar seu poder político local. Ademais, as
elites nordestinas estiveram, durante muito tempo, preocupadas com os problemas do
litoral, ligados ao açúcar principalmente, enquanto o poder central concentrou suas
atenções, a partir do século XIX, no Sudeste cafeeiro. O poder político se concentrava
nos pólos exportadores do momento, estando presente no litoral nordestino quando o
açúcar era forte e se mudando para o Sudeste quando o café assumira a liderança na
pauta de exportações. Como no sertão nordestino havia uma economia baseada em
atividades agropecuárias de subsistência, em que o gado abastecia apenas o mercado
interno, muitos séculos se passaram sem que o poder político nordestino, bem como o
nacional, tratasse a região como uma parcela do território brasileiro que merecesse
atenção política.
Esse abandono do sertão nordestino se caracterizou pela ausência de regras
formais. O simples fato do Estado não estar presente organizacionalmente no sertão
nordestino fez com que emergissem, sem controle, regras informais, a partir de um
ambiente de escassez de recursos que as secas provocavam e agravavam, em que os
conflitos de interesses eram resolvidos na ponta da faca. Essa escassez de recursos não
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era absoluta, como os sucessos recentes da vinicultura no Submédio São Francisco
podem atestar, mas sem tecnologias e organizações que pudessem dar um uso
econômico aos recursos presentes na região não era possível habitar e produzir no sertão
nordestino de forma sustentável. Faltava acreditar no sertão como uma região
economicamente viável. Isso somente poderia ser feito a partir de políticas do Estado,
através da sua presença organizacional, uma vez que à margem do desenvolvimento
industrial que ocorria no Brasil, espontaneamente somente surgiram regras informais
que não permitiam a resolução pacífica dos conflitos e nem a emergência de uma
economia de mercado.
Era, portanto, preciso reverter um path-dependence que inseria o sertão
nordestino na economia nacional como uma região problema, sem impulso dinâmico
próprio, e talvez mais importante, era preciso mudar a forma de ver o sertão. Daí a
importância dessa reorientação organizacional empreendida pela SUDENE de Celso
Furtado, cujo maior legado talvez tenha sido o lançamento das bases para uma nova
compreensão dos problemas do Nordeste, ou seja, de novos modelos mentais para os
órgãos estatais interventores na realidade nordestina. Infelizmente, o golpe militar de
1964 frustrou uma completa reorientação organizacional das políticas voltadas ao
Nordeste e ao sertão nordestino. Teríamos que esperar até a abertura política dos anos
1980 para ver florescer uma economia de mercado em terras sertanejas.
Entretanto, durante os anos de governo militar foi criada, a partir da antiga
CVSF e da SUVALE, a CODEVASF, que seria uma organização de destaque na
terceira e na quarta geração institucional. Como vimos, a terceira geração institucional
foi marcada pelo foco das políticas estatais no Vale do São Francisco, sendo criadas
organizações específicas para essa região. Já nessa geração institucional começa a se
moldar a geração institucional seguinte. A ação da CODEVASF foi importante por
inaugurar uma nova forma de atuação do Estado na região, que conjugou os papéis de
parteiro e de pastoreio, atraindo empresas para seus perímetros irrigados e as apoiando
técnica e cientificamente através de organizações como a EMBRAPA e o IFET.
O arranjo institucional favorável que emergiu em meados da década de 1980 foi
resultado de fatores que permitiram a ruptura com o path-dependence sertanejo
caracterizado pela ausência organizacional, pela violência, pelo flagelo das secas e pela
atuação inadequada do Estado. Um fator de ruptura foi a mudança no papel do Estado
no sertão nordestino, que passou a focalizar investimentos e estudos no Vale do São
Francisco, atuando nos papéis de parteiro e de pastoreio, através da instalação de
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organizações como a CODEVASF, a EMBRAPA, o IFET (antigo CEFET-Petrolina) e a
UNIVASF.
Importante notar que essas organizações somente surgiram a partir da década de
1970, mas foi a partir dos anos 1980 que se tornou possível uma maior articulação
organizacional na região. O germe de uma sociedade de acesso aberto somente pôde ser
lançado com o fim da ditadura militar e a conseqüente abertura política em 1984,
consolidada pela Constituição de 1988. Numa ditadura militar a sociedade civil
encontra-se tolhida em sua livre iniciativa de associação e as próprias organizações
governamentais funcionam com restrições internas à atuação de seus servidores. A
experiência de uma sociedade de acesso aberto é recente não apenas no sertão
nordestino, mas em todo o país, de modo que uma maior participação da sociedade civil
de forma livre não é uma experiência nova apenas na localidade estudada nesse
trabalho.
Por fim, nada seria possível sem uma convergência mínima de interesses entre
os agentes econômicos. Ao Estado coube dar continuidade às políticas organizacionais e
cumprir a determinação constitucional do texto de 1988, que previa a busca da redução
das desigualdades regionais (CF/88, artigo 3ª, inciso III). As articulações e o interesse
político da família Coelho em âmbito estadual e nacional permitiram a captação de
recursos para a região, principalmente para Petrolina, o que explica o fato desta ser a
cidade mais desenvolvida do pólo Petrolina-Juazeiro. O interesse empresarial de
vinícolas do Sul como as Vinícolas Miolo e Lovara, de vinicultores gaúchos como Jorge
Garziera, Ineldo Tedesco e Izanete Bianchetti Tedesco e de grupos internacionais como
a portuguesa Dão Sul, que em conjunto com a Vitivinícola Santa Maria e a importadora
brasileira Expand, fundou a Vinibrasil. Por fim, o desejo do sertanejo em permanecer na
sua região garantiu o fornecimento de um bom quantitativo de mão-de-obra, que vem
sendo qualificada por organizações de ensino locais como a UNIVASF, a FACAPE e o
IFET. Deste modo, a construção de um ambiente organizacional favorável explicaria
como foi possível a instalação de uma indústria do vinho no Vale do São Francisco.
Observar a evolução institucional ocorrida no sertão nordestino permite algumas
conclusões. A primeira delas é que é possível reverter um path-dependence que
indicava um futuro de subdesenvolvimento através da ação conjunta dos agentes
interessados. Antes os nordestinos migravam para o Sudeste, hoje o Sul e o Sudeste
buscam no semi-árido novas oportunidades de investimentos. Esses novos
investimentos

trouxeram

desenvolvimento para o

Submédio São Francisco,
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especialmente verificável em municípios como Petrolina e Juazeiro, talvez bem mais no
primeiro. Contudo, não foram resolvidos todos os problemas socioeconômicos dos
municípios da RIDE-PJ, mas uma maior presença organizacional foi alcançada e alguns
indicadores são equiparáveis aos nacionais e estaduais.
A segunda conclusão remete aos resultados dessa construção do mercado em
torno do pólo Petrolina-Juazeiro, em que a cidade de Petrolina parece ter concentrado a
riqueza nos moldes dos grandes centros urbanos brasileiros. Vimos ainda que o sucesso
do pólo Petrolina-Juazeiro refere-se aos resultados econômicos do agronegócio. Muitas
desigualdades permanecem, surgindo ainda uma potencial consolidação de uma
disparidade sócio-econômica intra-regional, em que os municípios atendidos pelos
perímetros irrigados teriam condições econômicas melhores que as dos demais
municípios sem perímetros irrigados. Desta forma, é perfeitamente possível criar pólos
de desenvolvimento, mas a distribuição da riqueza gerada nesses pólos não é um
resultado imediato das políticas organizacionais. Podemos concluir, portanto, que não
basta presença organizacional do Estado, sua forma de atuação também é fundamental
no sucesso de suas políticas.
No entanto, do ponto de vista distributivo, organizações governamentais agindo
no papel de parteiro e de pastoreio do Estado não são suficientes. Na quarta geração
institucional é possível obter experiências de sucesso do ponto de vista econômico, mas
para o sucesso do ponto de vista distributivo talvez falte o elemento de sinergia entre os
agentes do Estado e a sociedade em seu sentido mais amplo. Organizações como o
CINDESF apontam para uma maior participação da sociedade civil nas políticas
direcionadas à região, ainda que esta não esteja tão próxima do que Evans denominou
como sinergia Estado-sociedade, na qual se verifica a participação direta do agente do
Estado na vida do público por ele atendido, bem como a participação da população
atendida no direcionamento das políticas organizacionais do Estado. Podemos
denominar esse próximo passo, o da distribuição dos ganhos, como uma quinta geração
institucional, na qual além do sucesso econômico das parcerias entre as organizações
governamentais e os empresários, seria possível também cuidar da apropriação mais
igualitária dos ganhos privados.
Da indústria do vinho também podemos tirar algumas conclusões. A primeira
delas é que a tecnologia pode reverter um quadro de escassez de recursos, o uso da água
nos projetos de irrigação nos vinhedos do sertão é um exemplo disso. A ênfase na
questão das secas serviu para mostrar como um recurso antes tido como escasso, a água,
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e limitante absoluto do desenvolvimento da região se tornou o recurso chave da
economia de mercado do pólo Petrolina-Juazeiro. A segunda conclusão é a de que
quando estimulada e apoiada – através dos papéis de parteiro e pastoreio do Estado – a
iniciativa empresarial pode gerar resultados positivos tanto privados em termos de
lucros e empregos, quanto públicos, no sentido de ajudar a desenvolver uma localidade
antes considerada fadada ao imobilismo e ao fracasso econômico. Importante notar que
esse desenvolvimento, conforme já indicado, não necessariamente significa uma
distribuição igualitária dos ganhos econômicos.
Por fim, a conclusão-síntese é que não há como reverter um path-dependence de
forma isolada. O indivíduo que busca pelas próprias mãos resolver problemas coletivos
acaba por gerar ações arbitrárias e violentas como foi o caso do cangaço. O Estado que
busca resolver os problemas de desenvolvimento sozinho – através dos papéis de
demiurgo e custódio – acaba por ter seus objetivos desviados e suas organizações
capturadas por grupos de interesse locais. A iniciativa empresarial que se lança sozinha
num mercado já formado, ou em crescente formação em outra região, pode encontrar o
fracasso de sua iniciativa. Apesar de não ser possível generalizar esse argumento, foi
esse o caso dos vitivinicultores de Pelotas (RS).
Destarte, não basta criar organizações se os agentes interessados não vêem nelas
legitimidade e não se engajam em torno de um objetivo comum. A transformação social
é, portanto, resultado de uma convergência de interesses e da ação conjunta de todos os
agentes envolvidos. Isso não quer dizer que todos concordem, sejam beneficiados ou
estejam satisfeitos com o rumo que está sendo seguido, mas um mínimo consenso em
torno de alguns objetivos básicos é fundamental para qualquer processo de
transformação institucional. Esse nível de consenso básico parece ter sido obtido no
caso do pólo Petrolina-Juazeiro, permitindo o transbordamento dos objetivos iniciais
das políticas implementadas na região e a emergência de uma atividade não
intencionada como a vitivinicultura.
Destarte, a vitivinicultura foi possível no sertão nordestino porque foram
realizadas modificações nas regras do jogo que fizeram com que os agentes pudessem
visualizar o potencial econômico da região. Essas modificações nas regras do jogo
foram lideradas pelo Estado através de suas organizações, que evoluíram ao longo do
tempo junto com as regras do jogo e com os modelos mentais. O processo de
transformação do sertão nordestino de uma economia de subsistência para uma
economia de mercado bem sucedida não foi um processo linear e nem foi resultado da
210

ação heróica de um agente em particular. Como enfatizamos diversas vezes, as
mudanças institucionais no sertão nordestino foram resultado da ação conjunta dos
agentes do Estado e das empresas interessadas na região (agronegócio), com apoio dos
agentes locais. Essa é a base empírica da mudança, ou seja, como se deu o processo de
evolução institucional no caso concreto da vitivinicultura no Submédio São Francisco.
A base teórica da evolução institucional está na própria origem tanto da velha
quanto da nova economia institucional, tendo no caso empírico uma ilustração de sua
possibilidade concreta. Somente foi possível modificar as regras do jogo porque houve a
vontade e a intenção de realizá-la, embora o resultado das ações de organizações e
indivíduos não tenha sido intencionado por um agente em particular. Naturalmente, no
processo de modificação das regras do jogo alguns agentes tiveram um papel de maior
destaque e maior poder na indicação da direção da mudança, mas o resultado final não
refletiu fielmente o plano ou a intenção de nenhum agente específico. Certamente o
Estado liderou o processo de evolução institucional do sertão nordestino, mas também
não foi o idealizador único e neutro da presente armação institucional. Ademais, as
regras do jogo não se modificaram sozinhas, com elas os modelos mentais dos agentes e
as formas de atuação das organizações também sofreram alterações.
Tudo isso foi possível porque as regras do jogo não são imutáveis e as
organizações não são entidades independentes dos interesses e dos modelos mentais dos
indivíduos que as mantém e que delas são clientes. Por fim, os modelos mentais dos
indivíduos não são imutáveis, não há algo como uma natureza humana que incline os
indivíduos para ações violentas e oportunistas, nem uma natureza humana que destine
os indivíduos à caridade e ao bem comum. Naturalmente, no caso concreto é possível
encontrar indivíduos que possuem uma índole excessivamente ruim ou uma índole
demasiadamente boa, mas mesmo esses modelos mentais – ou ideologia nos termos de
North – foram formados em algum momento de sua história individual. Portanto, a
evolução institucional somente é possível porque as instituições, em todas as suas três
dimensões, são maleáveis, e por esse mesmo motivo carregam consigo um registro de
suas permanências e de suas mudanças, ou seja, são dotadas de uma história. Sendo a
história um processo em aberto, as decisões dos agentes podem levar à perpetuação do
subdesenvolvimento ou podem gerar experiências de desenvolvimento econômico como
a verificada no caso da vitivinicultura do Submédio São Francisco.
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APÊNDICE I
PROCESSO PRODUTIVO DA UVA

Antes de tratarmos do cultivo da videira é preciso entender a estrutura de uma
videira e de um cacho de uva. Essa descrição será feita de forma sucinta, pois não é
nosso objetivo entrar em detalhes técnicos excessivos acerca do cultivo da videira250.
A videira é uma árvore trepadeira composta basicamente de raízes, tronco e
canópia. As raízes são responsáveis pela absorção de nutrientes (água e minerais) do
solo, podendo chegar a mais de 10 metros de profundidade. O tronco sustenta o
conjunto aéreo da videira (canópia) além de conduzir a seiva das raízes até as folhas. A
parte aérea da videira ou canópia é composta dos ramos ou sarmentos, das folhas, das
flores e dos frutos. As folhas da videira têm o importante papel de produzir açúcar.
Através da fotossíntese o gás carbônico do ar em conjunto com a água extraída da terra
é capaz de produzir oxigênio, que é liberado para o ambiente, e açúcar, que será
transmitido às uvas determinando sua doçura e o potencial alcoólico dos vinhos
produzidos a partir dessas uvas.
O cacho da uva é composto do esqueleto (ou engaço) e do bago. O engaço é o
“cabinho” que prende o bago ao cacho e contém tanino, uma substância que confere
viscosidade e corpo aos vinhos. O bago é composto, além do engaço, de sementes, pele,
pruína e polpa. As sementes também contêm tanino, possuindo ainda óleos amargos
utilizados na indústria de cosméticos. Por conferirem um sabor não agradável ao vinho,
no processo de vinificação as sementes devem logo ser separadas do mosto. A pele da
uva contém tanino e componentes que conferem cor ao bago. A pruína é uma cera que
recobre a pele da uva e encontra-se repleta de leveduras, que são fungos microscópicos
capazes de transformar o açúcar em álcool. A polpa é composta em sua maior parte de
água, que responde por 85% do peso do bago, contendo ainda açúcar, ácidos (tartárico,
málico e cítrico) e outras substâncias.
Conforme visto anteriormente, existem dois tipos de uvas, as americanas e as
européias. Embora, no Brasil, seja produzido vinho comum ou de mesa a partir de uvas
americanas, a videira européia é a mais adequada à vinificação. Praticamente todos os
países do mundo, com exceção do Brasil, produzem vinhos somente a partir da vitis
vinifera. Contudo, a videira americana possui um importante papel na produção de uvas
250

Se não for feita referência em contrário, as informações veiculadas nesse subitem foram retiradas de
Santos (2004).
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viníferas. Para compreendermos tal fato, devemos destinar alguns parágrafos a uma
breve história da infestação das videiras européias pela filoxera.
A filoxera é um minúsculo inseto originário da costa oeste dos Estados Unidos,
que foi levado para a Europa e infestou seus vinhedos no final do século XIX e início do
século XX, quase extinguindo a vitis vinifera. Sobre a praga da filoxera, afirma Santos
(2004):

Ele se alimenta picando a camada da raiz imediatamente abaixo da epiderme da planta.
Como nas videiras européias essa camada é pouco ativa, ela não cicatriza em seguida,
dando tempo para que micróbios do solo penetrem e provoquem a decomposição da
planta. Na espécie americana, ao contrário, a camada subepidérmica é bastante ativa e
cicatriza a ferida rapidamente, mantendo as raízes imunes à degeneração. (Santos, 2004,
p.23)

Deste modo, a solução para produção de videiras imunes a essa praga foi a
enxertia. Como o inseto não atacava as partes aéreas da vitis vinifera e as raízes da
videira americana eram imunes a ele, a videira européia passou a ser enxertada na
videira americana. Deste modo, a raiz da videira americana passa a ser responsável pela
coleta e distribuição dos nutrientes do solo, mas com preservação das qualidades
organolépticas que somente a vitis vinifera pode conferir aos vinhos. As videiras
européias plantadas diretamente no solo são denominadas pé-franco e ainda podem ser
encontradas em algumas regiões produtoras de vinhos finos. Atualmente, as videiras péfranco, podem ser encontradas em Portugal, na região da Estremadura, em algumas
partes da Austrália e no Chile, país no qual o tipo de solo, o oceano Pacífico, o deserto
de Atacama, a cordilheira dos Andes e as geleiras do sul formam barreiras naturais que
protegem os vinhedos chilenos da filoxera (Santos, 2004, p.24). Nos demais vinhedos
do mundo, a vitis vinifera é cultivada através do seu enxerto em videiras americanas.
Não apenas a variedade da uva utilizada na produção dos vinhos é importante,
mas também é fundamental onde e como a videira é cultivada. Um primeiro fator
influenciador da qualidade das uvas e, conseqüentemente, dos vinhos, é o clima.
Tradicionalmente se reconhece o intervalo entre a latitude 30º e a latitude 50º dos
hemisférios Norte e Sul como as regiões mais propícias para o cultivo da vitis vinifera,
dando origem a vinhos de qualidade. No entanto, também é possível produzir uvas
viníferas (vitis vinífera) e vinhos finos fora desses paralelos, como é o caso do
Submédio São Francisco no nordeste brasileiro, localizado no paralelo 8º Sul, onde se
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produzem uvas americanas para consumo e produção de sucos e uvas européias para
vinificação251.
O ciclo vegetativo da videira possui cinco fases252. No inverno a videira repousa,
configurando seu período de dormência, o que ocorre de maio a agosto no hemisfério
Sul, no qual a videira acumula reservas para o próximo ciclo. Após o repouso, inicia-se
a brotação, que ocorre de agosto a outubro, período no qual os sarmentos, as folhas e as
flores começam a crescer. Nesse momento tem início a poda, que visa deixar apenas os
ramos que produzirão as uvas selecionadas para continuar seu amadurecimento. Esse
procedimento tem por objetivo obter uvas de maior qualidade, com maior concentração
de nutrientes. Nesse sentido, quanto mais uvas uma videira produz mais aguadas são
suas uvas, por outro lado quanto menos uvas, maior sua qualidade e menor o volume de
produção. Em seguida, ocorre a floração no período que vai de outubro a janeiro, no
qual cessa o crescimento, as flores se abrem e ocorrem as fecundações. A brotação e a
floração ocorrem na primavera e demandam uma temperatura regular. A próxima etapa
é o crescimento dos bagos e sua mudança de forma e composição. No início do verão os
bagos perdem clorofila e começam a mudar de cor, em que as uvas tintas passam de
verde para roxo e as brancas passam de verde para amarelo. Esse período pode durar de
quatro a dez dias.
No verão ocorre a maturação, período no qual as uvas amadurecem e pode durar
de quarenta a cinqüenta dias, ocorrendo de janeiro a março. A incidência solar nesse
período determinará a concentração de açúcares, que será tanto maior quanto maior for
a incidência do sol, proporcionando um maior teor alcoólico ao vinho. Nessa fase a
concentração de açúcar aumenta e a acidez diminui. A concentração de açúcar é
importante não apenas na determinação do teor alcoólico dos vinhos, mas também na
doçura da uva e mesa, muito apreciada pelos consumidores. Essa concentração de
açúcar é medida em graus Baumé (ºB) na França e na Austrália, em graus Brix nos
Estados Unidos e em graus Babo na Itália253. No Brasil é mais comum encontrar essa
medição em graus Brix. Por fim, da metade de fevereiro até o final de abril ocorre a
colheita. Essa é uma fase importante para a definição da qualidade do vinho, pois é
nesse momento que os melhores cachos são selecionados. A colheita pode ser manual
251

Importante notar que o Submédio São Francisco não é a única região do mundo a produzir vinhos
finos fora dos tradicionais paralelos que delimitam as regiões que possuiriam as condições
edafoclimáticas mais adequadas à produção da vitis vinifera e de vinhos finos.
252
O ciclo vegetativo descrito é referente ao hemisfério Sul.
253
A relação é a seguinte: 1 ºB = 1,53º Babo = 1,8º Brix. Ver Santos (2004, p.36).
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ou mecânica. A colheita manual é comumente realizada através da contratação de mão
de obra temporária e pode trazer resultados melhores que a colheita mecânica, mais
rápida e possivelmente menos cuidadosa na seleção e no tratamento dos melhores
cachos. Os cachos são colhidos e transportados em caixas de 20 quilos até as instalações
da vinícola, em seguida vão para uma mesa de inspeção onde são novamente
selecionados para que possam ser liberados para a elaboração do vinho.
Através desse processo é possível obter uma safra por ano. Contudo, em regiões
de clima seco como o Submédio São Francisco é possível obter até cinco safras a cada
dois anos, o que dá uma média de duas safras e meia por ano. Na região do Submédio
São Francisco o ciclo vegetativo da videira é mais curto e a produção de uvas demanda
irrigação artificial. Embora a qualidade dos vinhos produzidos nessa região seja tão
controversa quanto a qualidade dos vinhos brasileiros em geral, é inegável a
produtividade superior obtida através do maior controle tecnológico e pelas condições
naturais da região.
Outro fator importante no cultivo da videira é o solo. Ao contrário do que se
pode pensar, a videira demanda solos pobres, secos, soltos e com boa drenagem, que
permitam o escoamento das águas superficiais e o desenvolvimento das raízes, que
devem ter 7 metros ou mais de profundidade. Os melhores solos para o crescimento da
videira são o calcário e o cascalho, podendo ainda a videira ser plantada na areia, como
é o caso dos vinhedos da Estremadura em Portugal, cultivados nas praias do Atlântico.
Conforme apontado anteriormente, as condições do solo arenoso dessa região de
Portugal impedem que a filoxera ataque as raízes das videiras, permitindo que nessa
região existam videiras de pé-franco.
A topografia é outro fator que influencia na qualidade das uvas. A temperatura
ideal para o desenvolvimento da videira está situada entre 25 ºC e 28 ºC e as variações
topográficas influenciam as condições de clima e solo. Terrenos inclinados propiciam
uma incidência de luz solar mais favorável, além dos terrenos planos serem mais férteis,
portanto, menos propícios ao cultivo da videira que os terrenos inclinados. A altitude do
terreno influencia a temperatura experimentada pelo vinhedo. A temperatura diminui
0,6 ºC a cada 100 metros que se sobe acima do nível do mar, de modo que em regiões
mais quentes é interessante que os vinhedos fiquem em locais mais altos ao passo que
em regiões de clima mais frio os vinhedos ficariam mais bem localizados em terrenos
mais baixos. Ademais, terrenos mais altos propiciam uma maior incidência de luz solar,
concentrando açúcares e produzindo uvas com maior teor de açúcar e vinhos mais
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alcoólicos. A água é outro fator importante, pois a superfície de rios, lagos ou do mar
reflete a luz, facilitando a fotossíntese. A água é ainda um reservatório de calor, de
forma que quando o ar esfria, a água libera calor para as videiras. Assim sendo, a
proximidade do vinhedo em relação a rios e lagos é benéfica para seu crescimento.
Ademais, em regiões de clima seco, como é o caso do Submédio São Francisco, a
proximidade com fontes de água, no caso o Rio São Francisco, favorece a
implementação de projetos de irrigação, permitindo o cultivo de culturas que
naturalmente não floresceriam nessas regiões de clima seco.
Por fim, deve ser mencionado como fator importante no que concerne à
qualidade das uvas o sistema de condução das videiras. É possível apontar pelo menos
três sistemas de condução, a saber, o da videira em árvore, o de latada e o de espaldeira.
O sistema de condução em árvore é aquele no qual as videiras são cultivadas isoladas
umas das outras, como árvores comuns. No sistema de condução em latada, a videira é
induzida a subir por uma armação de madeira e metal por cerca de dois metros, depois
se espalhando horizontalmente por um pergolado. Nesse sistema as folhas e ramos
protegem os cachos de uva do sol, sendo interessante para a produção de uvas de mesa,
em que a aparência dos bagos é um fator considerado importante pelo consumidor. Já o
sistema de espaldeira visa conduzir a planta através de dois ou mais arames paralelos
instalados entre as videiras, dispostas em fileiras. Esse sistema tem como vantagem a
maior insolação mais intensa e uniforme dos cachos, o que é positivo no caso da
produção de uvas para vinificação ou produção de sucos, em que a maior insolação
produz uma maior concentração de açúcar, resultando em vinhos com um teor alcoólico
adequado na fase da fermentação. Como no caso da transformação da uva em sucos ou
vinhos a aparência dos bagos não é um fator crucial, pois o consumidor não verá as uvas
a partir das quais são produzidos os sucos e vinhos, o sistema de condução por
espaldeira pode ser utilizado sem prejuízo da qualidade do produto final do ponto de
vista do consumidor.
Uma vez produzida a uva, ela pode se destinar ao consumo in natura ou pode ser
transformada em sucos, vinhos, brandies, cosméticos, dentre outros254. Como já
mencionado, a videira americana é capaz de produzir uvas de mesa (consumo in natura)
e sucos de qualidade, mas a qualidade dos vinhos produzidos a partir dessa variedade de
uva é considerada inferior pelos experts do mundo do vinho. Já a uva européia, ou vitis

254

Ver tabela 2.10.
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vinifera, é considerada adequada à produção de vinhos de qualidade, sendo empregada
para tal fim em praticamente todos os países produtores. O Brasil é uma exceção, pois a
maior parte da produção de vinhos brasileira é de vinho de mesa, ou seja, proveniente
da vinificação de uvas americanas. Como veremos em capítulos posteriores, a produção
do vinho fino, produto da vinificação de uvas européias, tem crescido e ganhado espaço
em regiões produtoras fora do Rio Grande do Sul, que ainda concentra em torno de 90%
da produção nacional de vinhos. No item seguinte, veremos como a uva é transformada
em vinho.
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APÊNDICE II
PROCESSO PRODUTIVO DO VINHO

Antes de tratarmos o processo produtivo do vinho, devemos fazer uma breve
menção ao conceito de terroir, que pode ser entendido como o conjunto de fatores não
diretamente ligados à tecnologia, mas ligados à produção das uvas que darão origem aos
vinhos finos. O conceito de terroir compreende aspectos tangíveis, relativos às dotações
naturais da região produtora, como o solo, o subsolo, o clima, os declives e exposições
do vinhedo, bem como aspectos intangíveis relacionados aos fatores humanos, como o
savoir-fare e as tradições da população local, que por sua vez são influenciadas por
condições naturais, sociais, políticas e religiosas (Gergaud; Ginsbirgh, 2007). O savoirfaire envolve conhecimentos tácitos, ou seja, saberes e modos de fazer não codificados,
passados entre as gerações e capazes de fornecer um aspecto original ao produto final, o
vinho. Essa exclusividade de alguns vinhos, quando reconhecida pelos experts do
mundo do vinho e pelos consumidores acaba por agregar valor aos rótulos com certas
especificidades transmitidas por seu terroir. Deste modo, ao lado das técnicas de
vinificação e cultivo da videira, o fator da localização permite uma diferenciação do
produto, um dos motivos para a expansão dos negócios de algumas vinícolas gaúchas
para o Vale do São Francisco (Schneider; Moraes; Marques, 2008).
Embora o conceito de terroir seja importante na determinação da qualidade e
das especificidades do vinho fino, a tecnologia empregada na produção de vinhos tem se
apresentado como um fator cada vez mais fundamental na produção de vinhos de
qualidade, principalmente nos países do novo mundo do vinho, mas também nos países
produtores do velho mundo. O maior emprego da tecnologia acaba por gerar uma maior
demanda por instituições de ensino voltadas ao treinamento e à habilitação de
profissionais do setor do vinho. Em algumas localidades, como no Submédio São
Francisco, não é sequer possível produzir vinhos finos de qualidade sem o emprego de
processos como irrigação controlada e uso de tanques de aço inoxidável com controle
de temperatura. Daí a importância de instituições de ensino e pesquisa voltadas ao setor
vitivinícola, como é o caso, por exemplo, do CEFET-Petrolina e da EMBRAPA Uva e
Vinho. O emprego de lagares de madeira com o uso do método de “pisa-a-pé” fica
restrito a pequenas vinícolas portuguesas ou em vinícolas que recebem turistas, nas
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quais os visitantes são convidados a pisar a uva como parte das atividades de
enoturismo.
Os vinhos podem ser tintos, brancos, rosados, espumantes, frisantes ou doces
(vinhos de sobremesa). Descreveremos os processos produtivos desses vinhos
separadamente. Iniciemos pelos vinhos tintos255. Depois de colhidas e selecionadas, as
uvas tintas destinadas à vinificação seguem para a desengaçadeira 256, uma máquina
responsável pelo desengace e esmagamento, em que se objetiva separar os bagos do
engaço e fazer uma leve pressão para que os bagos se rompam. O resultado desse
processo é o mosto, composto de polpa, cascas e sementes. Esse mosto é levado para os
tanques nos quais será iniciada a fermentação. Esses tanques podem ser de madeira, de
cimento ou de aço inoxidável, esse último mais utilizado na produção da maioria dos
vinhos do novo mundo.
Na fase da fermentação o primeiro passo é a sulfitagem, que consiste na adição
de anidrido sulfuroso (SO2) no intuito de impedir a ação de bactérias que oxidam o
mosto. O próximo passo é aguardar a ação das leveduras naturais presentes na pruína, a
cera que recobre a pele da uva. Contudo, é comum a adição de leveduras industriais,
mais resistentes ao álcool e a temperaturas altas. Uma vez que as leveduras adequadas
são adicionadas, tem início a fermentação alcoólica ou tumultuosa, na qual a
temperatura se eleva rapidamente, devendo ser controlada para que o efeito das
leveduras não cesse257. Na medida em que a fermentação se desenvolve, o
desprendimento do gás carbônico leva as partes sólidas do mosto para a parte superior
do tanque, formando o chapéu. Nesse momento, estão presentes no tanque de
fermentação: (i) uma camada com as partes sólidas do mosto com cerca de 80
centímetros (chapéu); (ii) o mosto vinho, mais escuro nas partes em contato com o
chapéu e com leves tons rosados na parte inferior do tanque.
O passo seguinte é a remoagem, que consiste no processo através do qual o
mosto-vinho da parte inferior do tanque é colocado em contato com o chapéu, até que
todo o mosto-vinho adquira a cor desejada. A remoagem pode ocorrer no próprio tanque
de fermentação, em que uma bomba leva o mosto-vinho da parte inferior até o chapéu,
ou no rototanque, cujo funcionamento é análogo ao de uma betoneira. Nesse período em
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Também nesse subitem temos como fonte de informações o trabalho de Santos (2004).
A desengaçadeira substitui as prensas verticais e os lagares, nos quais as uvas são pisadas por pessoas
(método “pisa-a-pé”) ou por robôs. Nesse processo os engaços são separados manualmente após a
prensagem das uvas. (Santos, 2004, p.52)
257
Para os vinhos tintos a temperatura ideal está entre 24ºC e 32ºC.
256
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que o chapéu mantém contato com o mosto-vinho, denominado maceração, são
extraídos os corantes (antocianinas) e os polifenóis, responsáveis pela definição do
aroma e do sabor do vinho. A fermentação alcoólica é então interrompida quando não
há mais açúcar no mosto ou quando o teor alcoólico alcançar 15% de volume alcoólico,
pois nessas condições as leveduras param de atuar.
A próxima fase é a da descuba, na qual o mosto-vinho é separado das partes
sólidas, dando origem ao vinho superior, o vinho fino. O que sobra desse processo é
prensado e o líquido daí extraído é denominado vinho inferior, sendo utilizado para
produção de vinhos comuns e de destilados como o brandy e a bagaceira. A última
sobra desse processo é a parte sólida, utilizada pela indústria de cosméticos na produção
de cremes antienvelhecimento para a pele, já que a pele e as sementes da uva, presentes
na parte sólida, são ricas em taninos, substâncias com propriedades antioxidantes. Nesse
sentido, não apenas o vinho fino, mas diversos outros produtos podem resultar da
vinificação de uvas viníferas.
Até a última fase, a do engarrafamento, o vinho deve passar ainda por mais três
processos. O vinho superior, selecionado na fase da descuba, é agora levada para outro
tanque, que pode ser de carvalho ou de aço inoxidável, e passa por um processo de
decantação denominado fermentação malolática. Essa segunda fermentação visa
neutralizar ou amenizar os efeitos de dois ácidos orgânicos naturais da uva, o ácido
tartárico, pouco ativo devido à alta temperatura, e o ácido málico, cuja acidez torna o
vinho agressivo ao paladar. O que ocorre nessa fase é a reativação de algumas bactérias
do vinho, inibidas durante a fermentação alcoólica devido à ação das leveduras, capazes
de transformar o ácido málico em ácido lático, cuja presença confere um sabor mais
suave e aveludado ao vinho. A fase seguinte é o corte, ou assemblage, à qual nem todos
os vinhos são submetidos. O corte consiste na mistura de duas ou mais variedades de
uva para a produção de vinhos com maior complexidade. Contudo, grande parte dos
vinhos do novo mundo são varietais, ou seja, são produzidos com apenas uma variedade
de uva, sendo comum a atribuição de uvas ícone das regiões do novo mundo258.
A penúltima fase da produção do vinho, também facultativa, é a filtragem e
clarificação, na qual se busca a eliminação de pequenas partículas em suspensão. Tal
processo pode, no entanto, afetar o aroma e a estrutura do vinho, devendo ser realizada
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Nesse sentido, se diz que a Carmenère é a uva ícone do Chile, a Malbec da Argentina, a Tannat do
Uruguai, a Merlot do Brasil, embora todas essas uvas sejam originárias da França, país no qual
predominam os vinhos produzidos a partir de diversas variedades de uvas, em que a diferenciação dos
vinhos se dá mais pela região produtora do que pela variedade das uvas utilizadas no corte.
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de forma cuidadosa. Por esse motivo, muitas vinícolas preferem não filtrar seus vinhos,
estampando em seus rótulos a não passagem de seus vinhos pela filtragem, o que é visto
pelo mercado consumidor como um indicador de qualidade (Santos, 2004, p.56).
Por fim, o vinho é engarrafado, processo que exige um rigoroso controle de
higiene e preservação do vácuo, posto que o oxigênio deteriora as características
organolépticas do vinho, o oxidando e o tornando avinagrado ao paladar. Já em garrafa,
os vinhos devem permanecer guardados por no mínimo oito meses antes de estarem
prontos para comercialização.
Os vinhos brancos podem ser produzidos tanto a partir de uvas brancas quanto
de uvas tintas, em que a produção de vinhos brancos a partir de uvas tintas é mais caro e
laborioso. Interessa-nos entender apenas como são produzidos os vinhos brancos a
partir de uvas brancas. Como as características esperadas do vinho branco são diferentes
daquelas esperadas de um vinho tinto, as uvas brancas devem ser colhidas quando estas
possuem alguma acidez, garantindo frescor ao produto final. Também não se deve
esperar que os taninos das uvas brancas amadureçam, posto que esta não é uma
característica desejada nos vinhos brancos. Depois de selecionadas, as uvas brancas
seguem para a desengaçadeira, para que os bagos sejam separados do engaço, e em
seguida vão para uma prensa horizontal que rompe os bagos, liberando parte do suco
contido em seu interior. A prensagem deve extrair o suco dos bagos sem esmagar as
sementes e as cascas, posto que a parte sólida deve logo ser separada do suco e não deve
permanecer muito tempo em contato com ela. Os vinhos brancos não passam pelo
processo da maceração, já que não é necessário torná-lo mais escuro, nem se deseja que
ele entre em contato com a casca e as sementes, repletas de taninos.
Na fase seguinte, o mosto-vinho é transferido para o tanque de fermentação, que
deve ser preenchido até dois terços de sua capacidade, para que se dê início à
sulfitagem, que como já vimos tem por objetivo impedir que a ação das bactérias oxide
o mosto-vinho. Em alguns vinhos brancos é adicionado açúcar ao mosto antes da
fermentação, para que o vinho atinja o teor alcoólico necessário à sua conservação. Na
seqüência o mosto vinho é decantado, de modo que o produto resultante esteja livre de
impurezas e borras. Para que no processo de decantação não ocorra uma fermentação
precoce, a temperatura deve ser mantida entre 8 ºC e 10 ºC, evitando a ação das
leveduras. A fermentação dos vinhos brancos deve ser realizada em baixas
temperaturas, dando origem a vinhos brancos mais leves e frutados, para serem
consumidos mais jovens. Se o objetivo for produzir vinhos brancos mais longevos, para
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guarda, estes devem ser fermentados em temperaturas mais elevadas, entre 18 ºC e 20
ºC.
Ao final da fermentação, quando todo o açúcar já foi transformado em álcool,
inicia-se a clarificação e o tratamento a frio. A clarificação visa produzir um vinho mais
límpido e brilhante e pode ser realizada através da sedimentação das partículas em
suspensão ou pela adição de produtos clarificantes, que se juntam às partículas em
suspensão para que estas adquiram peso suficiente para subirem à superfície do tanque.
O tratamento a frio é realizado com o objetivo de se produzir um vinho sem a presença
de pequenas partículas cristalizadas na garrafa, resultantes da combinação do ácido
tartárico com o cálcio e o potássio. O vinho passa cinco dias numa câmara frigorífica a 4 ºC para que ocorra a precipitação dos sais de ácido tartárico. Em seguida esse vinho é
filtrado para que tais partículas sejam totalmente eliminadas do produto final. Para a
preservação das características visuais e para a conservação do vinho branco é ainda
adicionada mais uma dose de anidrido sulfuroso ao produto final, o que pode provocar
efeitos alérgicos em algumas pessoas. Por esse motivo, a quantidade de anidrido é
controlada. No Brasil, a presença de anidrido sulfuroso é controlada pela International
Numbering System (INS-220)259.
Por fim, alguns vinhos podem passar por processos de refinamento do produto
final, como a guarda em barricas de carvalho, que confere ao vinho aromas e sabores de
baunilha, especiarias e defumado, apreciados pelos consumidores. Outra forma de se
produzir um produto final diferenciado é através do contato do vinho com os resíduos
da fermentação (sur lie, em francês), o que confere ao vinho maior textura e aromas
mais complexos, aspectos também valorizados pelos consumidores.
Existem diversas formas de se produzir vinhos rosados, inclusive através da
mistura do vinho branco com o tinto, no entanto, mencionaremos apenas uma delas.
Uma vez colhidas e selecionadas, as uvas tintas passam pela desengaçadeira, são
levemente esmagadas e separadas do engaço, depois seguem para o tanque de
fermentação, onde as leveduras começam a atuar e transformam o açúcar em álcool. A
fase da maceração varia entre 12 e 24 horas, perdurando até que o mosto-vinho adquira
a coloração adequada. Em seguida o mosto-vinho é separado do chapéu e é transferido
para um tanque de aço inox, no qual segue os mesmos procedimentos adotados para a
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Santos (2004, p.64).
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produção de vinhos brancos. Também se espera que os vinhos rosados sejam, assim
como os vinhos brancos, frescos e frutados.
Os vinhos doces podem ser obtidos através de processos artificiais ou naturais,
sendo os últimos mais valorizados pelo mercado consumidor. Nos vinhos doces, mesmo
com o fim da fermentação, ainda resta certa quantidade de açúcar residual, o que
confere doçura ao paladar desses vinhos. A produção do vinho doce começa no
parreiral, quando se permite que as uvas concentrem um nível de açúcar superior àquele
necessário para a produção de um vinho seco. Uma das formas de se produzir vinhos
doces é colher as uvas semanas ou até um mês após a data de colheita normal, processo
que se denomina colheita tardia ou late harvest, em inglês. Colhendo as uvas depois do
tempo usual, obtêm-se um mosto com um teor de açúcar residual adequado à produção
de vinhos doces. A colheita tardia é utilizada para a produção de vinhos doces na França
(Alsácia), na Alemanha, na Áustria, no Brasil, bem como em outros países. Essas uvas
podem ainda, depois de colhidas, serem dispostas em tapetes de palha ou penduradas
nos telhados para secar, como é o caso dos vinhos italianos do tipo passito.
Outro tipo bastante específico de vinho doce é o icewine, em inglês, ou eiswein,
em alemão. O “vinho do gelo” é produzido no Canadá, Alemanha e Áustria,
necessitando de baixíssimas temperaturas para a colheita das uvas, o que é feito entre
8ºC e 12ºC negativos, sendo a prensa realizada imediatamente com a separação do
mosto da água. Pela especificidade climática que esses vinhos demandam, não é
possível produzi-los em qualquer região do mundo, o que garante uma exclusividade
natural ao produto. Cyr e Kusy (2007) apontam que, embora o Canadá seja um pequeno
produtor mundial de vinhos, o país é o maior produtor mundial de icewine.
Outra forma de se produzir vinhos doces é através da ação do “fungo da
podridão nobre”, o Botrytis cinérea. Esse fungo produz pequenos furos na casca das
uvas permitindo apenas a saída da água, concentrando o açúcar em seu interior. A ação
desse fungo é facilitada por terrenos baixos, umidade pela manhã e sol à tarde,
condições presentes em regiões como Bordeaux e Alsácia, na França, bem como em
algumas regiões da Áustria, da Alemanha e da Hungria, neste último é produzido o
famoso vinho Tokaji. Em países como Estados Unidos e Austrália a podridão nobre é
produzida artificialmente, através do borrifamento de esporos do fungo Botrytis cinérea
nas uvas que se deseja destinar à produção de vinhos doces, com posterior exposição a
condições alternadas de seca e umidade.
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Existe ainda uma forma mais barata e fácil de produzir vinhos doces, que
consiste na interrupção artificial da fermentação alcoólica através da adição de altas
doses de anidrido sulfuroso, seguido de filtração, ao mosto-vinho. Com o emprego de
tal procedimento é possível interromper a ação das leveduras, o que resulta em um
vinho de baixo teor alcoólico e alta concentração de açúcar.
Também é possível se produzir vinhos doces através da adição de água ardente
vínica ao mosto, produzindo os vinhos fortificados, como exemplos, podemos
mencionar o Vinho do Porto (Portugal), o Vinho da Madeira (Ilha da Madeira, território
português), o Xerez ou Jerez (Espanha), dentre outros. Esses vinhos são produzidos
através da adição de aguardente vínica ao mosto-vinho com o objetivo de interromper a
fermentação alcoólica, deixando assim um nível de açúcar que confere doçura ao vinho
e um teor alcoólico mais elevado, entre 19% vol. e 22% vol.
Outro tipo de vinho é o espumante, que conforme define a legislação brasileira
deve conter certa quantidade de gás carbônico em sua composição, o que dá o efeito das
bolhas (perlage, em francês). A presença do gás carbônico dissolvido no vinho é devida
a uma segunda fermentação alcoólica à qual é submetida ao mosto-vinho. Assim que
tem fim a fermentação alcoólica, adiciona-se uma solução contendo açúcar e leveduras
ao mosto-vinho tranqüilo, iniciando uma nova fermentação, que pode ocorrer em
garrafa, no caso do método champenoise ou tradicional, ou pode ocorrer em tanques de
aço inox, método denominado charmat.
Importante notar que embora todo champanhe seja um espumante, nem todo
espumante é um champanhe. O espumante é todo vinho produzido a partir de uvas da
espécie vitis vinifera e com certa concentração de gás carbônico. O champanhe é um
espumante produzido na região da Champagne, na França, e regulado por uma
legislação, de 1927, que conferiu a ele uma AOC (Appelation d’Origine Controlée),
uma DOC (Denominação de Origem Controlada). Essa AOC especifica, dentre outras
coisas, os tipos de uvas que podem ser utilizadas na composição do vinho espumante260,
que deve ainda ser produzido exclusivamente pelo método champenoise.
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Embora sejam permitidas mais variedades de uvas na produção do champagne, as mais utilizadas são a
chardonnay, em que sua acidez contribui para o frescor do vinho espumante, a pinot noir, que confere
corpo e textura ao espumante, e a pinot meunier, responsável pelo caráter frutado do espumante.
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APÊNDICE III
CADEIA PRODUTIVA DO VINHO

Vinhos tintos, brancos, roses e espumantes são produzidos de forma distinta,
mas todos eles passam em algum momento por recipientes nos quais sofrem o processo
de fermentação que transformará a uva em vinho. Em tempos passados o vinho era
fermentado em cubas abertas, sem muita preocupação com a higiene e sem um controle
adequado da temperatura. Atualmente, as vinícolas mais modernas possuem tanques de
aço inoxidável, nos quais o vinho é fermentado, sendo esse processo controlado por
computadores, visando garantir a qualidade do produto final. Algumas vinícolas
utilizam barricas de carvalho francesas e americanas como forma de aprimorar as
características organolépticas de alguns vinhos, o que aumenta o custo dos vinhos assim
produzidos.
Outros insumos componentes da cadeia produtiva do vinho são os denominados
“insumos secos”: garrafas, rótulos e rolhas. Existem pelo menos quatro recipientes nos
quais o vinho pode ser comercializado: as tradicionais garrafas de vidro de 375ml,
500ml ou de 750ml, os garrafões de vidro de 3 a 5 litros, tetra pack e bag in box. Os
vinhos finos são usualmente comercializados em garrafas de 375ml, 500ml ou de
750ml, produzidas por apenas uma empresa brasileira de São Paulo, sendo às vezes
importadas da Argentina (Teruchkin, s.d.). Recentemente, alguns vinhos finos têm sido
comercializados na embalagem bag in box de 3 ou 5 litros. Essa embalagem tem como
principal vantagem a preservação das propriedades organolépticas do vinho fino depois
de aberto, pois existe um mecanismo que impede a entrada do oxigênio na embalagem e
seu contato com o vinho. Em garrafas comuns, depois de aberto, o vinho sofre um
processo de oxigenação que dentro de um ou dois dias é capaz de deteriorar suas
propriedades olfativas e gustativas.
As rolhas podem ser de cortiça natural ou de algum material sintético. Também
podem ser utilizados como tampas para o vinho roscas de alumínio e rolhas de vidro.
Vinhos finos que não possuem potencial de envelhecimento já são atualmente vedados
com rolhas sintéticas, de vidro ou até com roscas de alumínio. A grande vantagem
dessas modalidades de vedação é o menor custo dessas tampas, sua desvantagem é a
inexistência de contato do vinho com o oxigênio em pequenas quantidades, o que não
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permite um envelhecimento do vinho em garrafa. As rolhas de cortiça são mais caras,
pois a cortiça é um material cujo processo de produção é caro e laborioso. A cortiça é
originária de uma árvore denominada sobreiro (Quercus suber), que atinge até 15
metros de altura e demora 20 anos para que possa ser descortiçada pela primeira vez, e
mais 10 anos para que a camada extraída cresça e possa ser novamente extraída da
árvore (Johnson, 2006, p.10). O sobreiro é abundante na Espanha e Portugal, que são os
países produtores das rolhas de cortiça natural utilizadas nos vinhos. Deste modo, as
rolhas de cortiça natural utilizadas nos vinhos brasileiros são importadas, o que faz com
que esse insumo sofra influência das variações cambiais, com reflexos no custo do
vinho nacional no mercado interno (Teruchkin, s.d.).
Por fim, os canais de distribuição do vinho são os supermercados, as lojas
especializadas, e as cantinas, nas quais o vinho é vendido e/ou degustado na própria
vinícola. Os supermercados são os principais canais de distribuição do vinho ao
consumidor final. Contudo, para conseguir preços mais baixos e realizar promoções os
supermercados impõem um ônus que recai sobre o produtor. Ademais, muitos
supermercados não conservam os vinhos nas condições adequadas, prejudicando a
qualidade do produto. Outros problemas relativos à comercialização do vinho são os
elevados custos de distribuição e as diferentes alíquotas de ICMS cobradas sobre o
produto (Teruchkin, s.d.).
O turismo e a gastronomia são atividades ligadas ao vinho. Algumas vinícolas
possuem complexos enoturísticos onde os visitantes podem ficar em pousadas, andar
pelos vinhedos, degustar os vinhos, bem como aprender sobre técnicas de degustação.
Outra atividade bastante ligada ao vinho é a gastronomia. Cada vez mais as pessoas se
reúnem no intuito de harmonizar vinhos e pratos, unindo profissionais ligados à
gastronomia a enófilos e especialistas em vinhos. Desta forma, o vinho é uma bebida
que agrega pessoas, tendo uma importante função na geração de redes de
relacionamentos e negócios.
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Quadro 2.1: Esquema sintético da cadeia produtiva do vinho

Produção da

Produção do

Distribuição do

UVA

VINHO

VINHO

Depende do

Depende de

Canais de distribuição:

terroir, das castas

equipamentos de

supermercados, lojas

cultivadas e do

vinificação,

especializadas e cantinas

controle de

enólogos, insumos

(local). Consumo é

pragas.

secos (rolha, garrafa

influenciado pela renda,

e rótulo).

pela cultura, pelas
publicações
especializadas e por
grupos de enófilos.
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APÊNDICE IV
MAPAS

Mapa 1: Regiões Vitivinícolas do Brasil

No Brasil, atualmente se produz uvas em 6 estados: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Contudo, a produção de
vinhos finos se restringe às regiões gaúchas da Campanha Gaúcha, de Campos de Cima
da Serra, da Serra do Sudeste e da Serra Gaúcha, aos municípios catarinenses de
Caçador, Campos Novos e São Joaquim e, por fim, aos municípios de Lagoa Grande
(PE) e Casa Nova (BA), no Vale do São Francisco.

Mapa 1: Regiões vitivinícolas do Brasil

Fonte: http://www.sitedovinhobrasileiro.com.br/
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Mapa 2: Regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul

No mapa abaixo as quatro regiões produtoras de vinhos do Rio Grande do Sul,
Campos de Cima da Serra e Serra Gaúcha, ao norte do estado, e Serra do Sudeste e
Campanha Gaúcha ao sul do estado.

Mapa 2: Regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul

Fonte: http://www.sitedovinhobrasileiro.com.br/
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Mapa 3: Região vitivinícola ao sul do Rio Grande do Sul

O mapa seguinte mostra as regiões produtoras de vinhos ao sul do Rio Grande
do Sul. O município de Pelotas não está mostrado no mapa, pois desde a década de
1970 não produz mais vinhos, contudo, geograficamente se localiza a leste de Pinheiro
Machado e ao sul de Encruzilhada do Sul.

Mapa 3: Região vitivinícola ao sul do Rio Grande do Sul

Fonte: http://www.sitedovinhobrasileiro.com.br/
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Mapa 4: Região vitivinícola ao norte do Rio Grande do Sul

No mapa 4 podemos ver a região nordeste do Rio Grande do Sul, onde a
vitivinicultura brasileira teve início. Em vermelho, compreendendo os municípios de
Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, está o Vale dos Vinhedos, que em
2002 obteve a primeira Indicação de Procedência brasileira, a IPVV (Indicação de
Procedência Vale dos Vinhedos). Produzem vinhos nessa região as vinícolas Casa
Valduga, Cordelier, Dom Cândido, Don Laurindo, Lídio Carraro, Miolo e Pizzato.

Mapa 4: Região vitivinícola ao norte do Rio Grande do Sul

Fonte: http://www.sitedovinhobrasileiro.com.br/

231

Mapa 5: Submédio São Francisco.

No mapa 5 é possível observar alguns municípios do sertão pernambucano e
baiano. O município de Lagoa Grande (PE) se desmembrou de Santa Maria da Boa
Vista em 1995. O mapa não mostra esse município, mas ele se localiza entre Petrolina e
Santa Maria da Boa Vista. A maioria das vinícolas se concentra em Lagoa Grande (PE),
conhecida como a Capital da Uva e do Vinho no Nordeste, como a Vitivinícola Santa
Maria, detentora da marca Rio Sol, a Vinícola Ducos, a Vinícola Lagoa Grande,
produtora do vinho Garziera, a Vinícola Bianchetti Tedesco e a Vinícola Botticelli. A
Vinícola Ouro Verde, da Miolo Wine Group, se localiza em Casa Nova (BA).

Mapa 5: Submédio São Francisco

Fonte: www.vinhovasf.com.br/site/internas/historico.php
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Mapa 6: Regiões vitivinícolas de Santa Catarina

Os municípios de Caçador, Campos Novos e São Joaquim são considerados subregiões produtoras de vinhos do Planalto Catarinense.

Mapa 6: Regiões vitivinícolas de Santa Catarina

Caçador

Campos Novos

São Joaquim

Fonte: www.vinhovasf.com.br/site/internas/historico.php
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APÊNDICE V
QUADROS

Quadro 1: Vinícolas do Vale do São Francisco
Vinícola

Localização

Vinícola
Santa Maria
Vale do São
da Boa
Franscisco
Vista (PE)
Ltda.

Ano de
fundação

Ano da
primeira
produção
de vinho

Propriedade

Produtos

Área
plantada
(hectares)

Gualberto
Almeida e
Ricardo
Almeida
Ineldo Tedesco
e Izanete
Bianchetti
Tedesco
(enólogos)

Vinhos Botticelli
(tintos, brancos,
1972
1985
200
espumante rosé, brut
e asti), Vinho 1501
Vinhos Bianchetti
Adega
(tinto, branco e rosé,
Bianchetti
Lagoa
1991
2001
seco e suave,
160
Tedesco
Grande (PE)
espumante demi-sec,
Ldta.
brut e moscatel)
Vinhos Carrancas
Vitivinícola
(tinto e branco, seco e
Jorge Garziera
Lagoa
Lagoa
suave), Garziera (tinto
1978
2001
(ex-prefeito de
200
Grande
Grande (PE)
e branco), Suco de uva
Lagoa Grande)
Ltda.
Sol do Sertão,
Espumante Moscatel
Até 2008 do
grupo
Vinhos Adega do Vale,
Vitivinícola
Rio Sol, Rendeiras,
Santa Maria,
Lagoa
Paralelo 8, Brazilio e
Vinibrasil
2004
2004
Dão Sul e
200
Grande (PE)
Winemaker's (tinto,
Expand Store,
branco e rosé,
atualmente
espumantes)
pertence à Dão
Sul
Ducos
Hubbert
Vinícola
Pommier
Comércio
Lagoa
(francês) e
Vinhos tintos Château
2001
2003
124
Indústria e Grande (PE)
Lorenzo
Ducos
Exportação
Ramolini
Ltda.
(italiano)
Miolo Wine
Ouro Verde Casa Nova
Group (Miolo, Terra Nova, Osbourne
1985
2002
150
Ltda.
(BA)
Lovara,
(brandy)
Osbourne)
Fonte: Portal na internet das empresas, artigo de Vital; Filho; Filho (s.d.) e informações obtidas no local.
Quadro elaborado pela autora.
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Pernambuco
e Bahia

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Quadro 2: Regiões produtoras de vinhos finos no Brasil
Área
Regiões
plantada Latitude Altitude
produtoras
(hectare)
Campanha
Gaúcha

100 m 300 m

Topografia

Clima

Solo

Pluviosidade
anual

Plana

Temperado com verões
quentes e secos

Arenoso, com boa drenagem,
acidez reduzida

1.370 mm

Serrana

Temperado úmido

Arenoso-argiloso ácido

1.870 mm

Serrana

Temperado

Granítico

1.100 mm

Serrana

Temperado úmido

Arenoso-argiloso ácido

1.870 mm

1.003

31º Sul

-

29º Sul

270

30º Sul

Serra Gaúcha

29.730

29º Sul

Caçador

55

26º Sul

920 m

Acidentada
(morros, colinas,
vales e chapadas)

Temperado

Terra-roxa

1.600 mm 1.800 mm

Campos Novos

26

27º Sul

946 m

Serrana

Temperado, verão fresco
com baixas temperaturas
no inverno

Profundos, bem drenados,
muito ácidos, com reduzida
reserva de nutrientes

1.460 mm 1.820 mm

São Joaquim

18

28º Sul

1.353 m

Serrana

Temperado seco, com
invernos rigorosos
(podem ocorrer geadas)

Pedregoso de perfil profundo e
excelente drenagem

1.500 mm

Vale do São
Francisco

1.034

8º Sul

300 m

Plana

Semi-árido (chuvas
irregulares)

Moderadamente drenados,
baixa fertilidade e baixa acidez

350 mm - 600
mm

Campos de
Cima da Serra¹
Serra do
Sudeste

400 m 700 m
500 m 600 m
400 m 700 m

Fonte: Site do Vinho Brasileiro (www.sitedovinhobrasileiro.com.br) e Associação Brasileira de Enologia (www.enologia.org.br). Quadro elaborado pela
autora.
(1) Faz parte da Serra Gaúcha.

235

Quadro 3: Legislação vitivinícola no Brasil e no Rio Grande do Sul

O quadro 3 apresenta algumas Leis e Decretos referentes à produção e à
comercialização da uva e de seus derivados no Brasil. A legislação, contudo, é mais
extensa, podendo ser acessada no portal da internet da UVIBRA. Ver:
<http://www.uvibra.com.br/legislacao.htm>

Quadro 3: Legislação vitivinícola no Brasil e no Rio Grande do Sul
Lei Federal nº 7.628 de 13
Dispõe sobre os preços mínimos da uva.
de novembro de 1987
Lei Federal nº 7.678 de 8
Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e
de novembro de 1988
derivados da uva e derivados da uva e do vinho (Lei do Vinho).
Lei Estadual nº 10.989 de
13 de agosto de 1997
Decreto Federal nº 99.066
de 8 de março de 1990
Decreto Federal nº 113 de
6 de maio de 1991
Decreto Estadual nº 37.732
de 8 de setembro de 1997

Dispõe sobre a circulação e comercialização da uva e do vinho e
cria o FUNDOVITIS.
Regulamenta a Lei nº 7.678 de 08/11/1988.
Altera o Decreto nº 99.066 de 08/03/1990.
Modifica o RICMS - crédito presumido sobre a tonelada de uva
industrializada (taxa do FUNDOVITIS).

Decreto Estadual nº 37.865
Aprova e institui o Regimento Interno do FUNDOVITIS.
de 5 de novembro de 1997
Aprova o Regulamento da Lei nº 10.989 de 13/08/1997, que
Decreto Estadual nº 38.988
dispõe sobre a produção, circulação e comercialização da uva, do
de 29 de outubro de 1998
vinho e derivados.
Resolução do Mercosul nº
Regulamento vitivinícola do Mercosul.
45 de 21 de abril de 1996.
Lei Federal nº 10.970 de 12
Altera dispositivos da Lei nº 7.678 de 08/11/1988.
de novembro de 2004.
Fonte: Cadastro Vinícola e UVIBRA apud Miele (s.d.).
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Quadro 4: Premiações que os vinhos finos e os espumantes brasileiros conquistaram em concursos internacionais

Quadro 4: Premiações que os vinhos finos e os espumantes brasileiros conquistaram em concursos internacionais
Medalhas

1995-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (parcial)

Total

Ouro

63

32

9

57

51

84

34

26

356

Prata

123

58

31

82

53

157

67

61

632

Bronze

35

27

22

38

30

45

20

8

225

Diplomas

52

16

5

6

4

16

24

9

132

Total

273

133

67

183

138

302

145

104

1345

Fonte: UVIBRA. Disponível em: <http://www.uvibra.com.br/premiacoes.htm> Acesso em: 20.05.2010.
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Quadro 5: Elos da cadeia produtiva do vinho do Vale do São Francisco

Quadro 5: Elos da cadeia produtiva do vinho do Vale do São Francisco
Insumos, bens de capital e P&D

Fornecedores

Fertilizantes e defensivos

Principalmente da Itália

Garrafas

Recife

Rolhas, cápsulas, caixas de papelão e rótulos

São Paulo

Máquinas e equipamentos

São Paulo e exterior

Apoio técnico

Embrapa Semi-Árido, Universidades, IFET
e Instituto Tecnológico de Pernambuco.

Fonte: Crisóstomo; Sicsú (2009, p.2709).
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APÊNDICE VI
TABELAS
Tabela 1: Produção de Vinhos e de Mosto de Uva - Produção anual no Rio Grande do Sul

A tabela 1 mostra os derivados da uva produzidos no Rio Grande do Sul. Sendo
responsável por mais de 90% da produção de vinhos e derivados da uva no Brasil, o Rio
Grande do Sul é representativo da vitivinicultura nacional em termos gerais. Na tabela é
possível ver que a produção de vinho comum chega a ser cinco vezes mais que o
volume de vinhos finos produzidos do estado.

Tabela 1: Produção de Vinhos e de Mosto de Uva - Produção anual no Rio Grande do Sul (em litros)
2000
2001
2002
2003
2004
Vinho comum
273.025.576
228.932.458
259.589.740
202.545.724
313.962.284
tinto
208.242.670
175.267.437
215.892.333
155.513.687
254.172.425
branco
44.902.276
44.322.836
35.329.657
40.861.639
51.719.967
rosado
19.880.630
9.342.185
8.367.750
6.170.398
8.069.892
Vinho de vinífera
56.209.739
34.159.277
31.655.226
29.551.457
42.902.608
tinto
18.545.613
13.587.683
13.619.033
15.357.576
23.062.182
branco
36.955.126
20.393.594
17.911.689
14.058.481
19.803.647
rosado
709.000
178.000
124.504
135.400
36.779
Vinho especial
–
–
–
–
–
tinto
–
–
–
–
–
Mosto simples
16.192.018
6.977.231
12.875.000
13.172.480
19.912.081
Mosto concentrado
–
–
–
–
–
Polpa de uva
–
–
–
–
–
Suco de uvas simples
3.546.779
5.196.430
5.505.889
1.372.381
6.222.380
Suco concentrado
14.176.000
12.790.752
14.722.802
11.048.364
17.855.732
Suco de uva adoçado
–
–
–
–
–
Bebida de uva
–
–
–
–
–
Mistelas
33.000
15.000
–
5.500
11.500
Licorosos
21.000
4.000
–
34.420
–
Espumante
71.410
–
–
–
–
Base espumante moscatel
–
–
–
–
–
Espumante Moscatel
–
276.099
–
147.600
204.000
Borra
9.626.928
8.216.162
8.541.861
3.126.172
–
Destilado
1.960
–
–
–
–
Bagaceira
12.700
10.350
–
26.800
66.082
Vinho de borra
–
–
–
–
–
Leve
–
–
–
11.000
6.000
Vinho licoroso
–
–
–
–
–
Borra seca
–
–
–
–
–
Outros derivados
–
–
6.705.487
7.584.380
–
Total
372.917.110
296.577.759
339.596.005
268.626.278
401.142.667
Continua na próxima página.
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Continuação da tabela 1.
Vinho comum
tinto
branco
rosado
Vinho de vinífera
tinto
branco
rosado
Vinho especial
tinto
Mosto simples
Mosto concentrado
Polpa de uva
Suco de uvas simples
Suco concentrado
Suco de uva adoçado
Bebida de uva
Mistelas
Licorosos
Espumante
Base espumante moscatel
Espumante Moscatel
Borra
Destilado
Bagaceira
Vinho de borra
Leve
Vinho licoroso
Borra seca
Outros derivados
Total

2005
226.037.432
180.655.666
39.212.146
6.169.620
45.453.898
25.409.805
20.012.363
31.730
43.000
43.000
22.429.791
83.116
1.350.672
7.103.175
19.513.244
1.344.177
–
9.960
–
1.920
212.400
212.400
526.016
–
32.050
–
16.500
125.700
–
–
325.036.531

2006
185.075.887
149.527.555
31.738.390
3.809.942
32.168.977
18.868.108
13.249.969
50.900
25.000
25.000
25.903.812
–
1.006.000
13.946.491
17.414.605
–
–
–
–
26.600
–
320.514
–
–
24.250
–
–
28.500
456.396
22.933
276.782.554

2007
275.251.898
228.120.210
42.118.552
5.013.136
43.176.484
24.786.071
17.598.428
791.985
36.010
36.010
37.558.010
110.000
1.083.202
10.147.037
19.280.709
709.098
–
1.900
–
–
111.200
–
838.349
–
48.500
–
–
27.926
838.349
307.410
388.685.833

2008
287.441.811
240.992.928
42.942.053
3.506.830
47.334.502
27.583.032
18.812.571
938.898
65.000
65.000
53.683.415
–
1.188.260
11.817.941
23.014.646
815.407
1.082.700
2.000
–
88.690
474.721
1.113.462
354.900
–
8.500
–
–
65.650
529.950
–
429.316.674

2009
205.418.206
164.143.454
39.211.278
2.063.474
39.900.568
18.209.043
21.366.975
324.550
–
–
53.418.555
–
1.352.417
16.034.003
23.006.457
674.638
420
3.500
38.000
–
442.150
1.190.500
–
–
6.500
–
–
–
–
–
341.821.764

Fonte: União Brasileira de Vitivinicultura - UVIBRA. Elaborado pela Embrapa. Disponível no site:
<http://www.cnpuv.embrapa.br/servicos/vitivinicultura/producao/> Acesso em: 02.05.2010
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Tabela 2: Comercialização de produtos derivados da uva e do vinho e número de
vinícolas e cooperativas, por município de origem (2002).

A tabela 2 apresenta dados sobre a comercialização de vinhos no Rio Grande do
Sul por municípios. Podemos ver que em Bento Gonçalves a produção é mais
concentrada que a de Flores da Cunha. Alguns municípios possuem apenas uma
vinícola dominando a produção local.

Tabela 2: Comercialização de produtos derivados da uva e do vinho e número de vinícolas e
cooperativas, por município de origem (2002).
Município

Comercialização
(% total do RS)

Número
de
vinícolas

Número de
cooperativas

Comercialização
média por vinícola
(litros)

Flores da Cunha
32%
149
1
690.742
Bento Gonçalves
24%
39
3
1.997.391
Garibaldi
10%
50
2
656.926
Caxias do Sul
10%
84
5
372.362
São Marcos
9%
12
1
2.397.840
Farroupilha
4%
23
3
591.384
Antonio Prado
2%
10
3
801.010
Campestre da Serra
2%
1
0
5.976.016
Nova Pádua
1%
14
0
271.700
Erechim
1%
1
0
3.715.821
Santana do Livramento
1%
1
0
2.944.575
Ivoti
1%
1
0
2.753.572
Monte Belo do Sul
1%
7
0
263.065
Lajeado
1%
2
0
873.852
Pinto Bandeira¹
0%
3
0
347.387
Demais 24 municípios
1%
38
3
91.906
Total
1
435
21
741.717
Fonte: Cadastro Vinícola do Rio Grande do Sul apud Miele (s.d.).
(1) Na época da publicação dos dados, Pinto Bandeira era considerado município emancipado
de Bento Gonçalves.
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Tabela 3: Número de produtos comercializados e participação no volume de cada produto, por município de origem (2002).

Tabela 3: Número de produtos comercializados e participação no volume de cada produto, por município de origem (2002).
Município

Número de
Produtos

Agrin² Cooler

Espumante

Flores da Cunha
15
28%
23%
0%
Bento Gonçalves
15
41%
43%
Garibaldi
14
18%
0%
Caxias do Sul
15
1%
0%
55%
São Marcos
9
6%
0%
Farroupilha
10
0%
Antonio Prado
7
3%
Campestre da Serra
8
8%
Nova Pádua
6
Erechim
2
50%
Santana do Livramento
5
Ivoti
7
2%
Monte Belo do Sul
5
Lajeado
1
21%
Pinto Bandeira¹
6
1%
Total
16
100% 100%
100%
Fonte: Cadastro Vinícola do Rio Grande do Sul apud Miele (s.d.).

Filtrado
Doce

Suco de uva
concentrado

0%
48%
6%
46%
100%

97%
2%
100%

Suco de uva não Vinho
concentrado
de Mesa
3%
45%
7%
8%
9%
13%
5%
10%
0%
0%
0%
100%

41%
13%
12%
8%
12%
4%
3%
2%
2%
0%
0%
1%
1%
0%
100%

Vinho
Fino
5%
56%
3%
16%
2%
5%
0%
0%
1%
12%
0%
0%
0%
100%

Vinhos
Finos/ Todos
os Vinhos
1%
33%
3%
18%
2%
11%
0%
0%
4%
99%
4%
0%
7%
10%

(1) Na época da publicação dos dados, Pinto Bandeira era considerado município emancipado de Bento Gonçalves.
(2) Agrin é um produto, semelhante ao vinagre, composto de 90% de fermentados acéticos de álcool e 10% de vinho. O vinagre propriamente dito deve
conter 100% de fermentado de uva ou de outras frutas, de cereais ou de cana-de-açúcar. Ver Instrução Normativa nº 04 de 5 de fevereiro de 2001.
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Tabela 4: Comercialização de produtos derivados da uva, por classificação, tipo e
embalagem (2002)

A tabela 4 apresenta o percentual do derivado da uva que é comercializado em
carros-tanque, engarrafados e em garrafão (4,5 litros). Produtos como o espumante e o
filtrado doce contém gás carbônico, não podendo ser comercializados em carros-tanque
ou em garrafões, sob pena de não preservar o gás responsável pelas borbulhas (perlage,
em francês), perdendo assim sua característica marcante. Produtos com maior valor
agregado, como os vinhos finos, são em sua maioria engarrafados, sendo os vinhos
comuns, de menos valor agregado, sendo comercializados em sua maioria em carrostanque.

Tabela 4: Comercialização de produtos derivados da uva, por classificação, tipo e embalagem
(2002)
Produto
Carro-tanque
Vinho de mesa rosado
Vinho de mesa tinto
Vinho de mesa branco
Vinho de mesa total
Vinho fino tinto
Vinho fino branco
Vinho fino total
Espumante
Suco de uva concentrado
Suco de uva adoçado
Suco de uva total
Cooler
Filtrado doce
Agrin
Total Geral
Fonte: Cadastro Vinícola do Rio Grande do Sul

Engarrafados
71%
65%
43%
61%
14%
21%
18%
0%
55%
0%
35%
0%
0%
0%
49%

Garrafão
16%
19%
34%
21%
82%
67%
74%
100%
45%
97%
64%
75%
100%
100%
37%

13%
15%
22%
16%
5%
11%
8%
0%
0%
3%
1%
25%
0%
0%
13%
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Tabela 5: Comercialização de produtos derivados da uva, por destino (2002)

Tabela 5: Comercialização de produtos derivados da uva, por destino (2002)
Destino
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
Santa Catarina
Bahia
Espírito Santo
Pernambuco
Goiás
Paraíba
Distrito Federal
Mato Grosso
Ceará
Demais estados
Exportações
Total

Participação no total
35%
13%
13%
9%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
2%
100%

Fonte: Cadastro Vinícola do Rio Grande do Sul apud Miele (s.d.).

Tabela 6: Estrutura de custos do vinho fino envasados em garrafas de 750 ml (dados de 2001)

Tabela 6: Estrutura de custos do vinho fino envasados em garrafas de 750 ml (dados de 2001)
Componentes do custo total do vinho
Embalagem
Comercialização
Custo administrativo
Custo industrial
Lucro líquido
Tributos
Vinho
Total
Fonte: Rosa (2001, p.94).

Participação no custo total
23,20%
10,90%
1,60%
5,15%
5,70%
41,30%
12,20%
100,00%
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Tabela 7: Porcentagem da tributação incidente sobre o valor de uma garrafa de vinho
oferecida ao consumidor final

No cálculo baseado no Lucro Real são levadas em consideração todas as receitas
menos todos os custos e despesas da empresa, observadas as leis fiscais e comerciais
vigentes. Nesse caso, a empresa somente paga imposto quando obtém lucro. Já no caso
do Lucro Presumido, os impostos são calculados com base em um percentual sobre o
valor das vendas efetuadas, obtendo a empresa lucro ou não261.

Tabela 7: Porcentagem da tributação incidente sobre o valor de uma garrafa de vinho
oferecida ao consumidor final
Forma de apuração dos tributos
Lucro Real
Lucro Presumido
Destinação do produto
RS
SP
RS
SP
Vinho de mesa
36,46%
44,30%
38,62%
47,20%
Vinho fino
37,04%
45,09%
39,34%
47,93%
Espumante
38,15%
46,63%
47,59%
56,18%
Fonte: Bruch; Fensterseifer (2005).
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Ver: http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/lucro-real-x-lucro-presumido/29584/
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Tabela 8: Consumo per capita (em litros por ano)

Europa (incluindo a ex-União Soviética)

Ásia

América

África

Países
África do Sul
Argélia
Egito
Madagascar
Marrocos
Tunísia
Argentina
Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
Estados Unidos
México
Paraguai
Peru
Uruguai
China
Chipre
Israel
Japão
Líbano
Turquia
Albânia
Alemanha
Armênia
Áustria
Azerbaijão
Bélgica
Bielorússia
Bósnia-Herzegovina
Bulgária
Croácia
Dinamarca
Espanha
Estônia
Finlândia
França
Geórgia
Grécia
Hungria
Irlanda
Islândia
Itália
Cazaquistão
Quirguistão
Letônia
Lituânia

Ano
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
9,3
8,7
8,7
8,6
8,5
8,3
7,3
7,3
7,1
7,1
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
1,0
0,7
1,1
1,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
1,2
1,5
1,8
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
2,1
2,6
2,3
2,2
2,3
2,1
2,2
2,2
2,1
2,4
37,5 35,1 34,4 33,9 32,3 31,8 32,5 29,0 28,3 28,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,5
1,5
1,7
1,8
1,7
1,8
1,7
1,7
2,0
1,8
7,0
8,0
8,8
9,0
9,0
9,2 10,9 11,3 11,5 12,1
13,0 18,1 18,7 14,7 14,4 14,6 16,0 15,8 16,2 14,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,7
8,1
8,2
8,4
8,6
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
3,4
2,4
3,4
4,7
3,2
2,3
2,7
4,4
5,0
6,3
0,7
0,7
0,7
1,3
1,6
1,8
1,9
2,0
2,4
2,4
33,1 34,4 32,9 28,5 29,6 24,5 22,7 25,5 26,1 25,9
0,7
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
11,3 11,3 10,8 11,5 14,4 15,6 20,2 20,0 19,7 18,3
1,3
1,4
1,3
1,5
1,2
1,3
0,9
1,0
0,9
1,0
1,9
3,1
2,6
2,1
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
5,9
4,4
4,4
4,0
3,9
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,3
5,5
3,5
4,2
2,5
4,7
2,4
3,4
4,9
6,1
5,9
22,9 23,1 24,0 24,5 24,3 24,6 23,9 24,0 24,0 24,5
1,4
0,6
1,8
1,2
1,8
1,3
0,8
2,1
2,3
1,5
30,9 30,6 30,9 30,5 28,2 29,4 29,0 29,1 28,9 29,4
0,2
0,2
0,0
0,3
0,3
0,5
0,2
0,1
0,6
0,6
3,1
2,8
1,7
2,7
2,5
2,8
3,4
5,9
5,7
5,5
0,2
1,9
1,4
1,4
2,6
2,1
2,2
2,2
2,4
2,4
7,4
8,0 12,2 14,4 19,3 16,6 17,8 12,8 12,0 11,2
46,5 46,5 45,3 40,2 42,2 45,2 38,7 36,3 28,7 28,4
30,2 30,1 29,5 33,7 34,6 33,5 33,8 31,6 31,9 31,7
36,9 37,3 35,7 34,9 34,9 33,7 32,8 32,5 31,5 30,8
6,5
7,5
6,6
7,6
7,1
5,9
6,1
7,6
7,6
7,0
5,0
6,1
6,5
6,8
7,4
8,0
8,7
9,0
9,4 10,0
60,6 61,8 60,1 58,3 57,0 58,2 56,6 54,8 55,0 53,8
34,4 23,0 12,0 10,2
8,1
7,5
6,8
7,0 11,2 14,7
24,8 26,9 28,0 26,1 26,8 22,3 27,8 29,8 32,3 28,8
28,6 28,7 31,1 30,8 31,4 34,0 30,8 30,5 29,7 29,8
7,8
8,8
9,9 11,0 12,2 12,6 14,5 13,8 16,5 16,8
6,3
7,3
8,1
8,2
8,5
8,7
9,7 10,2 10,1 10,1
53,7 55,4 54,8 53,4 52,1 47,7 50,4 48,4 46,1 46,5
1,6
2,1
1,7
2,1
1,1
1,8
2,4
1,9
2,0
1,7
35,6 23,1 11,8
9,7
7,6
6,8
6,1
6,1
9,6 12,4
3,0
2,3
6,8
6,2
5,0
6,2
7,1
2,2
3,0
7,7
1,8
0,9
0,5
0,5
1,1
1,1
1,1
0,9
0,4
0,4
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Oceania

Luxemburgo
Macedônia
Malta
Moldávia
Noruega
Uzbequistão
Holanda
Polônia
Portugal
República Tcheca
Romênia
Reino Unido
Rússia
Eslováquia
Eslovênia
Suécia
Suíça
Tajiquistão
Turquemenistão
Ucrânia
Iugoslávia
Sérvia
Montenegro

19,3
8,5
1,7
9,5
2,6
15,3
1,3
51,8
6,4
29,0
13,9
3,6
6,1
50,7
11,9
40,3
1,0
6,5
2,4
27,1
-

24,1
5,7
1,3
9,7
2,4
14,0
1,6
49,9
6,4
24,2
14,9
3,4
6,6
40,5
12,4
40,4
0,7
7,1
2,6
14,3
-

8,9
9,5
3,9
10,6
2,4
15,9
1,8
49,7
6,3
26,2
15,8
2,3
8,3
27,5
13,6
40,7
0,8
8,0
2,3
8,3
-

5,0
6,4
3,6
10,3
1,6
19,5
1,5
44,9
6,6
23,6
16,4
3,2
11,7
34,4
13,3
42,5
0,6
8,1
2,5
9,4
-

5,8
7,7
2,9
11,1
1,7
20,8
1,3
45,7
8,8
21,4
17,4
4,1
11,9
30,2
14,9
42,2
0,9
5,3
2,7
9,8
-

7,9
8,9
3,6
12,1
1,3
20,7
1,4
45,0
10,7
22,6
18,8
4,4
11,3
23,2
16,5
41,1
0,9
5,3
3,8
10,6
-

11,0
17,6
4,2
12,3
1,8
22,0
1,5
51,1
11,5
23,1
19,3
6,0
11,0
33,0
16,8
40,3
1,0
5,2
3,7
12,5
-

9,9
17,5
1,3
12,5
1,3
20,5
1,6
46,9
8,0
26,7
21,2
7,0
10,2
25,4
14,7
39,7
1,0
5,2
3,9
14,1
-

9,8
17,4
1,8
13,2
0,9
21,3
1,8
46,5
10,8
11,0
21,7
7,3
10,2
32,0
17,0
38,7
0,9
5,1
4,1
9,1
-

5,9
17,3
4,6
13,6
0,8
21,4
1,9
45,3
12,8
25,8
20,9
7,4
10,2
26,9
16,1
37,6
0,9
5,0
4,9
11,2
22,0

Austrália

18,8

19,5

19,7

20,4

20,5

20,4

21,1

21,7

22,3

22,3

1,0

1,0

1,0

1,1

1,6

1,7

1,9

2,0

2,0

2,1

Nova Zelândia

Fonte: Situational Report for the World Vitivinicultural Sector in 2006.
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Tabela 9: Principais países produtores de vinhos (em 1.000 hl)
Anos
Países
2006
2005
2004
2003
França
52.127 1 52.105 1 57.386 1 46.360 1
Itália
52.036 2 50.566 2 49.935 2 41.807 3
Espanha
38.137 3 37.808 3 42.988 3 41.843 2
Estados Unidos 19.440 4 22.888 4 20.109 4 19.500 4
Argentina
15.396 5 15.222 5 15.464 5 13.225 5
Austrália
14.263 6 14.301 6 14.679 6 10.835 7
China
12.000 7 12.000 7 11.700 7 1.600 6
África do Sul
9.398 8 8.406 9 9.279 9 8.853 8
Alemanha
8.916 9 9.153 8 10.007 8 8.191 9
Chile
8.448 10 7.885 10 6.301 11 6.682 11
Portugal
7.266 11 7.266 11 7.481 10 7.340 10
Rússia
6.280 12 4.590 12 5.120 13 4.530 13
Romênia
5.014 13 2.602 16 6.166 12 5.555 12
Grécia
3.938 14 4.027 13 4.248 15 3.799 15
Hungria
3.271 15 3.103 15 4.340 14 3.880 14
Brasil
2.372 16 3.199 14 3.925 16 2.620 17
Áustria
2.256 17 2.264 18 2.735 18 2.526 18
Ucrânia
2.160 18 2.130 19 2.012 19 2.380 19
Moldávia
1.968 19 2.520 17 3.026 17 3.215 16
Bulgária
1.757 20 1.708 20 1.949 20 2.314 20
Nova Zelândia
1.332 21 1.020 22 1.192 22
550 22
Croácia
1.200 22 1.200 21 1.561 21 1.768 21
Fonte: Situational Report for the World Vitivinicultural Sector in 2006.

2002
50.353
42.507
33.478
20.300
12.695
12.168
11.200
7.189
9.885
5.623
6.677
4.060
5.461
3.085
3.333
3.212
2.599
2.430
2.251
1.982
890
2.095

1
2
3
4
5
6
7
9
8
11
10
13
12
16
14
15
17
18
19
21
22
20

2001
53.389
49.865
30.500
19.200
15.835
10.731
10.800
6.471
8.891
5.452
7.789
3.430
5.090
3.477
5.514
2.968
2.531
1.780
1.545
2.260
533
1.951

1
2
3
4
5
7
6
10
8
12
9
15
13
14
11
16
17
20
21
18
22
19
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Tabela 10: Produção, exportação, importação, processamento e consumo de uvas no Brasil, 1990-2006 (em toneladas)
Ano

Produção

Exportação

Importação

Processamento

Consumo in natura

1990

786.218

1.845

14.682

490.930

308.125

1991

648.026

2.882

12.131

339.369

317.906

1992

800.112

6.877

4.786

398.089

399.932

1993

785.958

12.552

4.508

401.472

376.442

1994

800.609

7.092

8.384

450.561

351.340

1995

836.545

6.786

23.891

455.772

397.878

1996

730.885

4.516

56.817

313.331

442.945

1997

855.641

3.705

23.222

414.485

460.673

1998

736.470

4.405

26.492

348.523

410.034

1999

868.349

8.083

8.599

469.870

398.870

2000

978.577

14.343

9.903

549.306

424.831

2001

1.062.817

20.660

7.457

469.098

580.516

2002

1.120.574

26.357

11.003

509.799

598.421

2003

1.054.834

37.601

7.612

425.946

598.899

2004

1.281.802

28.815

6.072

624.450

634.609

2005

1.246.976

51.213

8.387

550.700

696.246

2006

1.228.390

62.250

12.106

470.705

757.685

Fonte: Mello (2001, 2005) apud Análises e Indicadores do Agronegócio, v.2, n.4, abr., 2007.
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Tabela 11: Produção, consumo, exportação e importação de vinhos. Brasil (19851999)

Entre os anos de 1993 e 1997 verifica-se um período de exportações expressivas,
o que é explicado por um contrato firmado com os Estados Unidos pela Aurora, que
durante alguns anos exportou o vinho Marcus James. As exportações do Marcus James
se iniciaram em 1988 com o fornecimento de 200 mil caixas de vinho, passando para 1
milhão de caixas em 1997. Contudo, como não foi capaz de fornecer o volume
contratado, o contrato foi suspenso em 1998 pela empresa que distribuía os vinhos
Marcus James nos Estados Unidos. Com isso cessou esse período de exportações de
vinhos relativamente maiores.

Tabela 11: Produção, consumo, exportação e importação de vinhos. Brasil (1985-1999)
Anos

Produção (em
mhl)¹

Consumo total
(em mhl)²

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

3.663
2.571
2.417
3.762
2.981
3.108
3.055
3.584
2.689
3.020
3.128
2.320
2.743
2.782
3.190

2.708
3.064
2.278
3.188
2.911
2.865
3.343
3.499
2.550
2.924
3.085
2.358
2.577
2.552
2.963

Consumo per
capita (em em
litros/habitante)²
2,17
2,43
1,52
1,45
1,83
s.i.
s.i.
s.i.
1,85
1,77
1,51
1,58
1,62
1,60
1,80

Exportação
(em mhl)³

Importação
(em mhl)³

13
25
11
22
50
35
43
75
208
149
146
145
153
78
75

53
82
50
67
93
92
84
63
125
226
279
234
253
241
284

(1) Produção total em volume de vinhos de todas as categorias (incluindo resíduos e mosto, exceto
sucos).
(2) Consumo de vinhos em todas as categorias.
(3) Em volume de vinho de todas as categorias (incluindo mosto parcialmente fermentado, mas
também outros tipos de mosto).
s.i.: sem informação.
Fonte: www.oiv.int
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Tabela 12: Estimativas da população brasileiro (1550-1872)

Nos anos que possuíam mais de um autor como fonte, como de 1776 até 1869,
optou-se por citar apenas o autor que forneceu dados para todo o período.

Tabela 12: Estimativas da população (1550-1872)
Anos
Autores
Estimativas da população
1550 Contreiras Rodrigues
15.000
1576 Contreiras Rodrigues
17.100
1583 Pandiá Calógeras
57.000
1600 Contreiras Rodrigues
100.000
1660 Contreiras Rodrigues
184.000
1690 Contreiras Rodrigues
242.000
1700 Celso Furtado
300.000
1766 Thomas Ewbank
1.500.000
1776 Giorgio Mortara
2.700.000
1780 Giorgio Mortara
2.841.000
1798 Giorgio Mortara
3.569.000
1800 Giorgio Mortara
3.660.000
1808 Giorgio Mortara
4.051.000
1810 Giorgio Mortara
4.155.000
1815 Giorgio Mortara
4.427.000
1817 Giorgio Mortara
4.541.000
1819 Giorgio Mortara
4.657.000
1823 Giorgio Mortara
4.899.000
1825 Giorgio Mortara
5.025.000
1827 Giorgio Mortara
5.154.000
1830 Giorgio Mortara
5.354.000
1834 Giorgio Mortara
5.690.000
1850 Giorgio Mortara
7.256.000
1854 Giorgio Mortara
7.711.000
1867 Giorgio Mortara
9.396.000
1868 Giorgio Mortara
9.539.000
1869 Giorgio Mortara
9.686.000
1872 Recenseamento Geral do Império
10.112.061
Fonte: Estatísticas Históricas do Brasil, 1990, p.30.
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Tabela 13: Estimativas da população brasileira (1808-1872)

A tabela 12 fornece a distribuição da população por províncias. O total para o
Brasil apresenta dados divergentes daqueles apresentados na tabela 11 por ser a fonte de
dados diferente. Todos os dados da tabela 12 foram apurados pelo IBGE.

Tabela 13: Estimativas da população, segundo as províncias (1808-1872)
Estimativas da População
Províncias
1808
1819
1823
1830
1854
1867

1869

1872

96.000

19.350

128.000

-

42.600

100.000

76.000

57.610

-

123.901

-

190.000

207.400

350.000

320.000

275.237

120.000

200.000

164.836

183.000

360.000

500.000

400.000

360.640

Piauí

70.000

61.226

90.000

46.000

150.400

250.000

220.000

211.822

Ceará

160.000

201.170

200.000

273.000

385.300

550.000

560.000

721.686

50.000

70.921

71.053

69.000

190.000

240.000

240.000

233.979

Amazonas
Pará
Maranhão

Rio Grande de Norte

95.182

96.448

122.407

246.000

209.300

300.000

300.000

376.226

Pernambuco

244.277

368.465

480.000

602.000

950.000

1.220.000

1.250.000

841.539

Alagoas

116.000

111.973

130.000

257.000

204.200

300.000

300.000

348.009

Sergipe

75.061

114.996

120.000

267.000

183.600

320.000

280.000

234.643

Bahia

335.961

477.912

671.922

560.000 1.100.000

1.450.000

1.400.000

1.379.616

Minas Gerais

350.000

631.885

640.000

930.000 1.300.000

1.600.000

1.500.000

2.102.689

Espírito Santo

70.219

72.845

120.000

51.300

100.000

70.000

82.137

Rio de Janeiro (e Corte)

235.079

510.000

451.648

591.000 1.200.000

1.850.000

1.530.000

1.094.576

São Paulo

200.408

238.323

280.000

600.000

500.000

900.000

850.000

837.354

-

59.942

-

-

72.400

120.000

100.000

126.722

Santa Catarina

38.687

44.031

50.000

50.000

105.000

200.000

140.000

159.802

Rio Grande do Sul

87.167

92.180

150.000

170.000

201.300

580.000

440.000

446.962

Mato Grosso

25.000

37.396

30.000

82.000

85.000

100.000

64.000

60.417

Goiás

55.422

63.168

61.000

150.000

180.000

250.000

160.000

160.395

Paraíba

Paraná

Brasil

74.000

2.424.463 3.596.132 3.960.866 5.350.000 7.677.800 11.280.000 10.200.000 10.112.061

Fonte: Estatísticas Históricas do Brasil, 1990, p.31.
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Tabela 14: Principais exportações brasileiras (1821-1930)
Tabela 14: Principais exportações brasileiras (1821-1930)
Produtos (% do total)
Anos
Café Algodão Açúcar Cacau Couros e peles Fumo Borracha
1821-1830 18,5
20
32,2
1831-1840 43,8
11
24
1841-1850 41,3
7,5
26,7
1851-1860 48,9
6,2
21,2
1861-1870 45,3
18,4
12
1871-1880 56,5
9,5
11,9
1881-1890 61,7
4,2
10
1,6
3,2
2,8
7,7
1891-1900 63,9
2,5
5,7
1,5
2,5
2,3
15,8
1901-1910 51,5
2,1
1,2
2,8
4,4
2,5
27,9
1911-1920 52,4
2
3,2
3,7
6,4
2,6
11,4
1921-1930 69,6
2,4
1,4
3,2
4,6
2,1
2,5
Fonte: Brésil d'aujourd'hui. Rio, IBGE, 1956, p.5 apud Perruci (1978, p.52; 83).
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Tabela 15: Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e municípios
(2003-2007)
PIB
Grandes Regiões,
2003
2004
2005
2006
2007
Unidades da
A preços
A preços
A preços
A preços
A preços
Federação e
Per capita
Per capita
Per capita
Per capita
Per capita
correntes
correntes
correntes
correntes
correntes
municípios
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(1.000 R$)
(1.000 R$)
(1.000 R$)
(1.000 R$)
(1.000 R$)
Orocó
46.474
4.278
43.362
3.988
51.306
4.714
50.565
4.642
60.503
Santa Maria da Boa
128.080
3.141
154.448
3.689
180.666
4.205
203.426
4.618
209.495
Vista
Lagoa Grande
49.654
6.030
54.374
6.465
66.177
7.705
64.277
7.334
90.184
Petrolina
1.420.288
5.894
1.530.758
6.189
1.670.473
6.585
1.772.665
6.818
1.932.517
Juazeiro
864.809
4.490
935.240
4.722
1.136.053
5.589
1.290.252
6.194
1.467.736
Casa Nova
132.977
2.245
142.509
2.364
169.726
2.769
218.885
3.515
269.043
Curaçá
82.019
2.698
87.393
2.831
98.378
3.142
125.151
3.942
138.435
Sobradinho
250.432
11.718
311.382
14.561
281.314
13.147
357.758
16.709
493.710
RIDE-PJ
2.974.733
3.259.466
3.654.093
4.082.979
4.661.623
Pernambuco
39.308.429
4.774 44.010.905
5.287 49.921.744
5.933 55.493.342
6.527 62.255.687
Bahia
68.146.924
5.031 79.083.228
5.780 90.919.335
6.581 96.520.701
6.919 109.651.844
Nordeste
217.037.426
4.355 247.042.512
4.899 280.545.055
5.499 311.104.054
6.028 347.797.041
Brasil
1.699.947.694
9.498 1.941.498.358
10.692 2.147.239.292
11.658 2.369.483.546
12.687 2.661.344.525
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2003_2007/tab01.pdf (acesso em: 12.05.2010)

4.595
5.287
10.414
7.202
6.367
4.280
4.266
23.163
7.337
7.787
6.749
14.465
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Tabela 16: População, área territorial, número de estabelecimentos de saúde, instituições
financeiras e número de empresas - diversos anos
População
(2009)
Orocó
Santa Maria
da Boa Vista
Lagoa
Grande

Área
Número de
terrotorial estabelecimentos de
(km²)
saúde (2005)

Instituições
financeiras número de
agências(2007)

Número de
empresas
(2007)

14.279

555

9

1

87

41.745

3.001

17

2

370

22.408

1.852

9

1

159

Petrolina

281.851

4.559

105

11

4.593

Juazeiro

243.896

6.390

70

9

3.604

Casa Nova

66.718

9.658

12

2

550

Curaçá

34.421

6.442

9

1

420

Sobradinho

22.026

1.323

4

2

277

727.344

33.780

235

29

10.060

Recife

1.561.659

217

602

185

39.270

Salvador

2.998.056

707

1.213

222

59.212

RIDE-PJ

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
11.05.2010)

(acesso

em:

255

Tabela 17: Número de matrículas e docentes dos municípios da RIDE-PJ (2008)

Na tabela 17 temos dados sobre educação. Quanto à presença de organizações de
ensino superior, estas se concentram nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Destacamos,
no capítulo 3, organizações de ensino superior como a FACAPE, de Petrolina, e a
UNIVASF, com unidades em Petrolina e Juazeiro. A UNIVASF oferece cursos em
nível de graduação, como o de Administração, de Enfermagem, Engenharia, Ciências
Sociais, dentre outros262. Já a FACAPE oferece cursos no nível de graduação –
Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior,
Direito, Economia, Secretariado Executivo e Turismo – e no nível de pós-graduação –
Especialização em Gestão de Pessoas e Especialização em Direito Público263. Petrolina
possui ainda uma unidade do CEFET, o CEFET-Petrolina, que oferece cursos de
graduação – Tecnologia em Vitivinicultura e Enologia, Licenciatura em Química,
Tecnologia em Fruticultura Irrigada, Licenciatura em Física e Tecnologia em Alimentos
de Origem Vegetal – e de pós-graduação – Especialização em Fruticultura no SemiÁrido264. A cidade de Petrolina possui ao todo três organizações de ensino superior,
todas públicas. Juazeiro possui uma faculdade privada, a Faculdade São Francisco de
Juazeiro (FASJ), que oferece os cursos de Administração e Publicidade e Propaganda
em nível de graduação265.
Tabela 17: Número de matrículas e docentes dos municípios da RIDE-PJ (2008)
Número de matrículas
Número de docentes
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
superior
superior
fundamental
médio
fundamental médio
(2007)
(2007)
Orocó
2.766
715
139
33
Santa Maria
8.873
2.108
442
94
da Boa Vista
Lagoa Grande
4.711
1.108
190
40
Petrolina

55.848

15.367

9.142

2.374

1.030

442

Juazeiro

38.892

11.154

1.771

1.663

714

20

Casa Nova

15.091

2.365

-

704

111

-

Curaçá

6.940

1.515

-

401

58

-

Sobradinho

3.975

910

-

208

47

-

RIDE-PJ

137.096

35.242

11.011

6.121

2.127

462

Recife

236.308

97.561

117.281

11.011

5.613

11.647

Salvador

325.629

129.202

87.233

13.794

6.790

6.503

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 (acesso em: 11.05.2010)
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Ver portal da UNIVASF: http://www.univasf.edu.br/ (acesso em: 11.05.2010).
Ver Portal da FACAPE: http://www.facape.br/ (acesso em: 11.05.2010).
264
Ver portal do CEFET-Petrolina: http://www.ifsertao-pe.edu.br/ (acesso em: 11.05.2010).
265
Portal da FASJ: http://www.fasj.edu.br/ (acesso em: 11.05.2010).
263
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Tabela 18: Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal (1991 e 2000)
A tabela 18 apresenta alguns dados sobre desenvolvimento humano nos municípios da RIDE-PJ, ao lado de dados referentes às capitais –
Salvador e Recife – aos estados da Bahia e de Pernambuco, além dos índices para o Brasil. Vemos que houve melhora em todos os indicadores
de 1991 para 2000, contudo, deve-se assinalar que enquanto são verificadas melhoras significativas no IDHM-longevidade e no IDHM-educação,
o IDHM-renda se altera de forma mais lenta. As mudanças Institucionais podem atrair a iniciativa privada, gerando renda e melhorias no nível de
vida em geral das pessoas, mas a distribuição da renda gerada, ou a ampliação da participação da população do produto gerado, ainda é um
desafio que passa por mediações políticas mais complexas. Uma comparação entre Petrolina e Juazeiro e os demais municípios da RIDE-PJ dos
índices apresentados mostra que ao menos no quesito longevidade e educação não é verificada uma superioridade desses dois centros urbanos em
relação aos demais municípios. Se comparados com os números para o Brasil, esses indicadores se aproximam bastante e em alguns casos são até
melhores, como é o caso do indicador de longevidade de Petrolina e Santa Maria da Boa Vista. O único indicador que se distancia dos valores
para o Brasil é o IDH-renda, mostrando que a distribuição de renda nos municípios da RIDE-PJ ainda não alcançou o nível brasileiro e o nível
das capitais, Recife e Salvador.
Tabela 18: Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal (1991 e 2000)
Município

IDHM,
1991

IDHM,
2000

IDHM-Renda,
1991

IDHM-Renda,
2000

IDHM-Longevidade,
1991

IDHM-Longevidade,
2000

IDHM-Educação,
1991

Orocó
0,572
0,667
0,497
0,540
0,691
0,757
Santa Maria da Boa Vista
0,587
0,669
0,530
0,548
0,672
0,708
Lagoa Grande
0,503
0,627
0,485
0,546
0,520
0,645
Petrolina
0,668
0,747
0,609
0,658
0,659
0,756
Juazeiro
0,589
0,683
0,558
0,635
0,521
0,612
Casa Nova
0,511
0,611
0,500
0,522
0,552
0,612
Curaçá
0,521
0,626
0,482
0,533
0,552
0,612
Sobradinho
0,617
0,684
0,576
0,592
0,575
0,638
Recife
0,740
0,797
0,727
0,770
0,676
0,727
Salvador
0,751
0,805
0,719
0,746
0,679
0,744
Pernambuco
0,620
0,705
0,599
0,643
0,617
0,705
Bahia
0,590
0,688
0,572
0,620
0,582
0,659
Brasil
0,696
0,766
0,681
0,723
0,662
0,727
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/> Acesso em: 12.05.2010.

0,527
0,559
0,504
0,735
0,688
0,480
0,530
0,699
0,818
0,856
0,644
0,615
0,745

IDHM-Educação,
2000

0,703
0,751
0,689
0,828
0,802
0,699
0,732
0,821
0,894
0,924
0,768
0,785
0,849
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APÊNICE VII
CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA REGIÃO

O Brasil possui 5.564 municípios, desse total a região nordeste compreende
1.793 municípios. O Estado da Bahia é composto por 417 desses municípios e o Estado
de Pernambuco por 185 municípios. O rio São Francisco foi oficialmente descoberto em
04 de outubro de 1501, pelo italiano Américo Vespúcio, possuindo cerca de 2.700Km
desde sua nascente na Serra da Canastra (MG) até sua foz no Oceano Atlântico, sendo
que o trecho de Petrolina/Juazeiro até Pirapora (MG) possui 1.371Km (Carvalho, 2008,
p.41). O rio São Francisco atravessa cinco Estados – Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Sergipe e Alagoas – e corta o Polígono das Secas em 58% do seu percurso. A bacia do
rio São Francisco – o “Vale do São Francisco” – possui 640.000 km² e engloba 464
municípios, inclusive o Distrito Federal, totalizando uma população de 13 milhões de
habitantes, subdividindo-se em quatro grandes áreas: alto, médio, submédio e baixo266.
Figura 3.1: Localização geográfica do Vale do São Francisco

Fonte: http://www.valedosaofrancisco.com.br/OVale/ (acesso em: 10.05.2010)

266

Informações do site: < http://www.valedosaofrancisco.com.br/OVale/AspectosFisicos.asp>. Acesso
em: 30.04.2010. Ver também Bloch (1996, 17-20) e Sobrinho (2006, p.14-17).
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Na figura 3.2 podemos observar a Bacia do São Francisco. Vemos que, embora
não seja cortado pelo Rio São Francisco o Distrito Federal faz parte do Vale do São
Francisco, conforme ilustrado na figura 3.1.

Figura 3.2: Bacia do São Francisco

Fonte: http://nossosemiarido.blogspot.com/2009/07/bacia-do-sao-francisco-abriga-fortes.html
em:11.05.2010)

(acesso

O Alto São Francisco localiza-se no estado de Minas Gerais, seguindo da Serra
da Canastra, sua nascente, até a cidade de Pirapora (MG). Seu clima é tropical úmido e
temperado em algumas partes, sua vegetação é constituída de florestas e de serrados e o
regime de chuvas fica entre 1.000 mm e 1.500 mm anuais. O Médio São Francisco
segue de Pirapora (MG) até a cidade de Remanso (BA), passando pelo Distrito Federal
(GO). Quanto às suas características climáticas, a região é considerada tropical semiárida, com precipitação anual entre 600 mm e 1.400 mm, sendo sua vegetação
características o serrado e a caatinga. O Submédio São Francisco segue de Remanso
(BA) até Paulo Afonso (BA), passando pelas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
Seu clima é semi-árido, predominando a vegetação de caatinga em quase toda a região,
em que a pluviosidade média nas cidades de Petrolina e Juazeiro é de 350 mm anuais,
259

atingindo a máxima de 800 mm anuais nas serras divisórias com o Ceará. Por fim, o
Baixo São Francisco compreende porções dos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e
Alagoas, seguindo de Paulo Afonso (BA) até sua foz no Oceano Atlântico. A
precipitação fica entre 800 mm e 1.300 mm anuais, a vegetação é de mata na região
costeira e de caatinga no restante da região e o clima é o tropical semi-úmido267. Na
tabela 3.1 vemos a distribuição dos habitantes pelos estados compreendidos no Vale do
São Francisco.

Tabela 3.1: Total de municípios e habitantes na região do Vale do São Francisco
Estado
Distrito Federal
Goiás
Minas Gerais
Bahia
Pernambuco
Sergipe
Alagoas

Municípios
1
3
206
114
65
26
49

Habitantes
1.598.415
94.245
6.856.021
2.489.944
1.564.239
254.450
966.671

Fonte: <http://www.valedosaofrancisco.com.br/OVale/AspectosFisicos.asp> Acesso em:
30.04.2010.

Na figura 3.3, a região do Submédio São Francisco pode ser visualizada de
forma mais destacada. O mapa assinala os municípios compreendidos no CINDESF, a
saber, Curaçá (BA), Santa Maria da Boa Vista (PE), Floresta (PE), Salgueiro (PE),
Serra Talhada (PE), Lagoa Grande (PE), Orocó (PE) e Cabrobó (PE).

267

Informações
obtidas
no
portal
do
Vale
do
São
Francisco:
http://www.valedosaofrancisco.com.br/OVale/SubdivisaodoVale-Baixo.asp (acesso em: 10.05.2010).
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Figura 3.3: Municípios do CINDESF.

Fonte: Ganziroli (2006).

A região do Submédio São Francisco abrange 8 municípios dos Estados da
Bahia e de Pernambuco, possuindo uma área total de 33.791,148 km², uma população
de 654.646 habitantes e uma densidade demográfica de 19,37 habitantes por km²,
segundo informações do IBGE268. O objeto desse trabalho é a vinicultura no Submédio
São Francisco, cujas principais vinícolas se localizam nos municípios de Lagoa Grande
(PE) e Casa Nova (BA), tendo como principais centros urbanos as cidades de Petrolina
(PE) e Juazeiro (BA).

268

Dados de 2005. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - www.ibge.org.br (acesso em
02.06.2008).
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APÊNDICE VIII
BREVE HISTÓRICO DE PETROLINA E DE JUAZEIRO

Juazeiro localiza-se no extremo norte da Bahia às margens do rio São Francisco,
distante 500 quilômetros de Salvador. Em 1596 o bandeirante Belchior Dias Moréa
percorria o território da região hoje ocupada pela cidade de Juazeiro269. Inicialmente
denominada como “Passagem do Juazeiro”, por conta das inúmeras e frondosas árvores
do juazeiro, essa região era povoada por alguns colonos que se reuniam em torno das
terras incluídas nos domínios da Casa da Torre, inaugurada pelo espanhol Garcia
d‟Ávila. Em 1706 instala-se a Missão Franciscana, dando início à ocupação religiosa da
região com a instalação de uma capela e um convento. Contam as lendas da região que
um índio vaqueiro teria encontrado nas grotas do rio uma imagem de Nossa Senhora,
que teria sido colocada na primeira igreja de Juazeiro, construída em 1710, que hoje dá
lugar à Catedral de Nossa Senhora das Grotas.
A evolução política da então Missão de Juazeiro inicia-se em 1766, com 156
casas, quando esta é elevada à categoria de Julgado, sob a jurisdição da Comarca de
Jacobina. Em 1833, o povoado se desmembra do município de Sento Sé e se torna Vila.
Em 11 de junho de 1834 é instalada a primeira Câmara Municipal de Juazeiro, cujo
primeiro presidente da Câmara foi Francisco de Paula Pita. Por força da Lei nº 1.814,
Juazeiro foi elevada, em 15 de julho de 1878, à categoria de cidade, se tornando
Francisco Martins Duarte seu primeiro prefeito, até então presidente da Câmara
Municipal. Atualmente a vizinha Petrolina é uma cidade muito mais desenvolvida, mas
já foi um dia apenas a “passagem de Juazeiro”270.
Ao lado de Juazeiro localiza-se Petrolina, cujo topônimo teria sido uma
homenagem ao Imperador Dom Pedro II e à sua esposa Dona Leopoldina271. Assim
como ocorrera com a maioria das povoações sertanejas, as missões religiosas se fizeram
presentes em Petrolina. Em 1858, Frei Henrique, um Frade Capuchinho, lançou a pedra

269

A menos que se faça referência em contrário, as informações sobre a história de Juazeiro, a seguir
apresentadas, têm como fonte o site oficial do município – www.juazeiro.ba.gov.br.
270
Ver Sampaio (2002, p.105).
271
Caso não se faça referência em contrário, as informações sobre a história de Petrolina, a seguir
apresentadas, têm como fonte o site oficial da Câmara Municipal de Petrolina – http://camarapetrolina.noip.org:8180/camara_petrolina/historia/historia-da-cidade/
–
o
site
do
IBGE
–
hppt://biblioteca.ibge.gov.br/visualização/dtbs/Pernambuco/Petrolina.pdf – e o site oficial de Petrolina –
www.petrolina.pe.gov.br.
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fundamental de uma capela que depois se transformaria na Igreja Matriz, que recebeu
uma imagem de Nossa Senhora dos Anjos trazida de Santa Maria da Boa Vista. Por
força da Lei nº 530 de 07 de julho de 1862, da Assembléia Provinciana, o que era até
então conhecido como a “passagem de Juazeiro” passa à categoria de Freguesia e recebe
o nome Petrolina. Pela Lei nº 921 de 18 de agosto de 1870, Petrolina é elevada à
categoria de Vila e, por fim, pela Lei 1.444 de 5 de junho de 1878 Petrolina se torna
Comarca. Em 25 de abril de 1893 tem início o mandato do primeiro prefeito de
Petrolina, Manoel Francisco Souza Júnior, maior defensor da emancipação política do
município. Deste modo, em 28 de julho de 1895, pela Lei nº 130, Petrolina passa à
categoria de Cidade, sendo Agostinho Albuquerque Cavalcanti empossado como o
segundo prefeito de Petrolina.
Na região verifica-se a dominância de duas famílias, os Cavalcanti(e) e os
Coelho, como é possível observar no conjunto de fotografias de ex-prefeitos de
Petrolina expostos cronologicamente no Museu do Sertão272. A família Coelho tem no
Senador Nilo Coelho seu representante mais conspícuo, sendo seu nome dado a diversas
construções locais, como o Aeroporto Senador Nilo Coelho, o Perímetro Irrigado
Senador Nilo Coelho e o Centro de Convenções Senador Nilo Coelho.

272

Site do Museu do Sertão: http://www.cultura.pe.gov.br/museu8_sertao.html
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