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CAP IT ALIZA«;;A.O E NiVEL :QE RENDA
NA COLoNIA A«;;UCAREIRA

0 RAPIDO DESENVOLVIMENTO DA INDUS1RIA at;ucareira, malgrado as enormes dificuldades decorrentes do meio ffsico, da hostilidade do silvicola e do custo dos transportes, indica claramente
que o esfort;o do governo portugues se concentrara nesse setor.
0 privil,egio, outorgado ao donatario, de so ele fabricar moenda
e engenho de agua, denota ser a lavoura do at;ucar a que se tinha
especialmente em mil·a introduzir46, Favores especiais foram
concedidos subseqiientemente aqueles que instalassem engenhos:
isent;oes de ·tributos, gatantia contra a penhora dos instrumentos
de produt;ao, honradas e tftulos, etc. As dificuldades maiores,
encontradas na etapa inicial advieram da escassez de mao-de-obra.
0 aproveitamento do escravo indigena, em que aparentemente
se baseavam todos os pianos iniciais47, resultou inviavel na escala
requerida pelas empresas agricolas de. grande envergadura que
eram os engenhos de at;_ucar.
_.
•
A escravidao demonstrou ser, desde o primeiro mo~ento,
uma condit;ao de sobrevivencia para o colono etJropeu na nova
terra. Como observa urn cronista da epoca, sem escravos. os colonos "nao se podem sustentar na terra'' 48. Com efeit~, para
(46) Veja-se JoA.o LOcxo DE AZEVEDO, itp(Jcas de .Portugal Ecor.6mico,
·
Lisboa, 1929, p. 235.
(47) Entre os privil~gios que receberam os donatarios estava .<J da '--~scra
viza~ao dos Indios em nuinero ilimitado e a a!Jtoriza~o de ex.portar ···para
Portugal, anualmente, urn certo numero de escravos indfgenas. 0 -hito que
vinham akanc;ando os espanh6is na explcrac;ao da mao-de-.obra indfgena devc
haver influenciado os portugueses nos seu& ::l.lculos sobre essa. materia.
(48) G.~NDAVO, Tratado cia THra de Bwsil, 1570 (?), citado por 'R.
SIMONSEN, Historia Economica do Brasil, 3.a ed., S. Paulo, 1957, p. 127.
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subi;istir sem trabalho escravo, scria necessario que OS colonos
se orgariizassem em comunidades dedicadas a produzir para autoconsumo, o que so teria sido possivel se a imigra\ao houvesse
sido organizada em bases totalmente distintas. Aqueles grupos de
colonos que, em razao da escassez de capital ou da escolha de
uma base geognifica inadequada encontraram maiores, dificuldades para consolidar-se economicamente, tiveram de empenhar-se
por todas as formas na captura dos homens da terra. A captura
e o comercio do indigena vieram constituir, assim, a primeira
atividade economica estavel dos grupos de popula\a6 nao-dedicados a industria afSUCareira. Essa mao-de-obra indigena, considerada de segunda classe~ e que permitira a subsistencia dos
nucleos de popula\aO localizados naquelas partes do pais que
nao se transformaram em produtorcs de a\ucar.
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lh6es de arrobas 49 , sendo umas vinte vezes maior que a quota de
produ~ao que 0 governo portugues havia estabelecido urn seculo
antes para as ilhas do Atlantica. A expansao foi particularmente.
intensa no ultimo ,quartel do seculo, durante 0 qual dec.uplicou.
0 monte dos capitais invertidos na pe.quena colonia ja era,
epoca, considenivel. Admitindo-se a existencia de apenas
120 engenhos - ao J.inal do seculo XVI - e Uffi valor medio de
15.000 Iibras esterlinas por engenho, o monte total dos c::apitais
aplicados na etapa produtiva da industria · resulta aproximar-se
de 1.800.000 Iibras. Por outro lado, estima-se em cerca de·. 20,000
o numero de escravos africanps que havia na colonia por essa
epoca. Se se admite que tr~s quartas partes dos mesmos erarn
utilizados diretamente na industria do :a\ucar e se se lhes imputa
urn valor medio de 25 Iibras, resulta. que a inversao em mao-deobra era da ordem de 375.000 ·Iibras. Comparando esse dado
com o anterior, depreende-se que o capital empregado na maode-obra escrava deveria aproximar-se de vinte por cento do capital
fixo da empresa. Parte substancial desse capital estava constituida
.por equipamentos importados.
por

Observada de uma perspectiva ampla, a coloniza~ao do
seculo XVI surge fundamentalmente ligada a atividade a\ucarcira.
Ai onde a produ~ao de ar;ucar falhou - caso de Sao Vicente 0 pequeno nucleo colonial conseguiu subsistir gra~as a relativa
abundfmcia da mao-de-obra indigena. 0 homem da terra nao
somente trabalhava. para o colono, como tam bern constituia sua
quase unica mercadoria de exporta~ao. Contudo, nao fora o
mercado de escravos das regioes a~ucareiras e suas pequenas dependencias urbanas, e a captura destes nao chegaria a ser uma
atividade economica capaz de justificar a existencia dos colonos
de Sao Vicenie. Portanto, mesmo aquelas comunidades que aparentemente tiveram urn desenvolvimento autonomo nessa etapa
da coloniza~ao, deveram sua existencia indiretamente ao exito
da economia a~ucareira.
0 fato de que desde o cotne~o da coloniza~ao algumas comunidades se hajam especializado na captura de escravos indigenas
poe em e'lidencia a importancia da mao-de-obra nativa na etapa
in1cial de instala~ao da colonia. No processo de acumula~ao de
riqueza q\Jase sempre 0 esfOr\O inicial e relativamente 0 maior:.
A mao-de-obra africana chegou para a expansao da empresa, que
ja estav'a instalada. E quando a rentabilidade do neg6cio esta
assegurada que entram ern cena, na escala necessaria, os escravos
africanos: base de urn sistema de prodw;ao mais eficiente e mais
densamente capitalizado.
Superadas essas dificuldades da etapa de instala\ao, a colonia
a~ucareira se desenvolve rapidamente~ Ao terminar 0 seculo XVI,
a produ~ao de a~'licar muito provavelmente superava os dois mi·

4;1

es~a

Sobre o monte da renda . gerada por essa economia nao se
pode ir alem de vagas conjeturas. 0 valor -total do aqllcar exportado, .num ano favonivel, teria alcan\ado uns 2)5 milhoes de
Iibras. Se se admiteAue a renda lfquida gerada ni colonia pela
atividade a<;ucareira. correspondia a 60 por cento desse monte 50, e
que essa atividade contribuia com tres quartas partes da renda
total gerada, esta ultima deveria/aproximar-se de 2 milh6es de
Iibras. Tendo em conta que a popula<;ao de origem euipp~ia nao

I
I

(49) As cifras relativas a prociuc;ao de ar;ucar na epoca colonial, que
aparecem em obras de cronistas, vis~tan'tes, informes oficiais p<Jrtugueses
e holandeses bern como em trabalhos de estudiosos · da materia, lia,donais c
estrangeiros, foram cuidadosamente escrutinadas por Ros!tRTO SIMONSEN, op.
cit. Os dados que servem de base aos calculos e estimativas, que aparecem
no texto foram todos colhidos na · obra desse grande pesquisa~or da b13t6ria
econ6mica do Brasil. Contudo nem sempre acolhemos. na escolha o proprio
criteria de SIMONSEN, que teve sempre a preocupac;:ao de reter apenas as refcrencias mais conservadoras.
(50). Os gastos monetarios de reposic;:ao, que cabe deduzir para obter
. o monte da renda Iiquida, podem ser estimado~· grosso modo .em llO mil
ljbras: 50 mil Iibras ·para reposic;ao dos escravos .:._ adrriitindo-se · uma v~da
media uti! de oito anos, 15.0()0 escravos 25 Iibras por cabec;:a --: e 60 mil
Iibras para a parte de equipamento importado - admi'tindo-se que a tei~a
parte do capital fixo (inclusive escravos) estivesse constitulda por equipi\mentos importados e que estes tivessem uma vida util mM.ia de dez anos.
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H:ria supt:rior a 30.000 habitantes, toma-se evidente que a pequena

,:·oi.fmb. OJ:_:w:areira era excepcionalmente rica~>l.
/:. ·c:'!:?.1.da que se gerava na colonia estava fortemente concenuada eo:t mao da classe . de proprietarios de engenho. Do valor
do a~1ka1' no porto de embarque apenas uma:'.parte infima (nao
su,per;i'>f ~,,~,;pqr cento) corresportdia a pagamentos por servi~os
prestii;tQs~s~~t<l- ,-d(). engenho ·no transporte e. armazenamento. Os
erig~fl9~f.?.!-a!titii:lham, demais, urn certo numero de as·salariados:
·hofueti!i/~le1 .f.Jl'ios _oficios e ·supervisores do trabalho dos escravos.
Mesmo .admitindo :que para cada dez escra'vos houveSse urn em-.
pregado assalariado ~- mil_ e quinhentos ilo -con junto da in~us"
tria a~ucareira - e imputando urn salario monet:IT,io de 15 libras
anuais cada uin52, chega-se a soma de .22.500 -Iibras, que e' menos
de 2 por cento da renda gerada no setor a~ucareiro. Por ultimo ·
.::abe considerar que o engenho realizava um. certo monte de
gastos monetarios, principalmente na·compra de gado (para tra~ao) e de lenha (para as fomalhas). Essas compras constitufam
0 principal vinculo entre a econoni.ia a~ucareira e. OS demais nucleos de. povoamento existentes no ·pais. Estima-se que o numero
t<>!a~ de bois existerites nos engenhos era da mesma ordem do ·
nl1mero de escravos. Por outro lado, admite-se que um· hoi valia
cerca da. quinta parte do valor de um escravo e que sua. vida
de trabalho era apenas de tres anos. Sendo assim, a inversao em
bois para. tra~ao seria da ordem de 75.000 _libras e os gastos de
reposi~ao de cerca de 25.000 .. Supondo mesmo que os gastos com
lenha e outros menores chegassem a dobtar ·essa cifra, os pagamentos feitos pela economia a~ucareira aos demais grupos de popula~ao estariam muito pouco por cima de 3 por .cento da renda
que a mesilla gerava. .Tudo indica, destarte, 9ue ~lo m.enos 90
(51) Se bem. que as compatacroes a Iongo prazo de renaas monetarias
- com base rio valor do ouro -. carecram quase totalmente de expressao· real,
a titulo de curiosidade indicamos que a renda per -capita (da popula~o de
origem europeia), na passageui do seculo xvi para·i5 xvu,' corresponde a cerca
de 350 · d6lares de · hoje. Essa renda per capita estava evidentemente muito
acima da que prcvalecia na Europa, nessa epoca, e em nenhuma outrjl epoca ·
d.e sua hmoria - rieiil IDI!smo no auge da produi;'io do ou:ro - '·o Brasil
nfvel .
logrou recupera:-: .
. _(52) Quinie libras anuais repi:esentariam um ~alarid muito ei.evado na
epoca, pois
c:ustc real da mao-de-obra escrava nh•, seria. muito. sqperior a
qtiatro libras por ano ~ admitindo-se um ptecro ,; : 25 Iibras, vida. util de .
oito .a!1os e que a tercra parte do tempo do escra'' , fosse absorvida 11a pro·
du~o de aliriu~ntos para_ ele mesmo. Como ponto. d1 ~ef~r~ncia pode-se i11dicar
que o saUrio agricola no norte dos EUA, na segun .a uietade do seculo XVIII,
era de aproximadamente 12 libras, sendo na lngla :rra a metade dessa som!l.
··
Veja-se F. A. SHANNON, op. cit., p. 74.
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por cento da renda genida pela economia a<;ucareira dentro do
pais se concentrava nas- maos da classe de proprietarios de engenhos e de planta<;6es de cana.
A utiliza~ao dessa massa enorme de renda que se concentrava
em tao poucas maos, constitui um pr~blema dificil de eluddar.
Os dados acima referidos p6em em "evidencia que a. renda dos
capitais invertidos na etapa produtiva - isto e, a etapa que correspondia a classe · de senhores de engenho e ·proprietarios de
canaviais - estaria, num ano favoravel, por cima de um milhao
de libras, ao iriiciar-se 0 seculo XVII. A parte dessa renda que se
despendia com hens de consumo importados -· principalmente
artigos de luxo - era con~deravel. Dados relativos a administra~ao holandesa, por exemplo, .indicam que em 1639 teriam sido ·
arrecadadas cerca de 16.000 libras de impostos de importa~ao, a
ter<;a parte do total correspondendo. a vinhos, Admitindo-se
grosso modo, uma taxa advalorem de 20%,4ieduz-se que o monte
das importa~oes nao teria sido inferior a· soo;ooo libras53. Nesse
mesmo ano, o valor do a~ucar exportado pelo' BrasiL hohmdes,
nos portos de embarque, teria sidp pouco m<1is ou menos ·de 1,2
milhao de libras. Deve-se ter em conta, entretanto, que. 6s gastos
de consumo se ampliaram muito na epoca· holandesa,. seja pela
necessidade de manter tropa numerosa, seja em razao do fausto
da administra~ao·do periodo de Nassau (1637-44); Dificilmeilte
se pode admitir que os colonos portugueses, isolados em semi
engenhos e alheios a qualquer forma de convivencia urbana,
lograssem efetuar gastos de consumo de tal monta. Admitindo
com muita margem que· o gastos .de consumo destes alcan~assem
600.ooo· libras, restaxia..em maos dos senhores de engenho soma
igual a esta, nao despendida na colonia. Esses dados poem em
evidencia a ·enorme margem para capitaliza~ao que existia na
econoiriia a~ucareira, .e explicam que a produ~ao haja podido
decuplicar no ultimo ·quartel do seculo XVI.
Os dados a que se faz referenda ho ·paragrafo anterior sugerein que a industria a~ucareira era suficientemente rentavel paia
autofinanciar uma duplica~ao de sua capacidade produtiva cada

(53) Essas estimativas se baseiam em dados de fonte holandesa da epoca,
transcritos por P. M. NETSCHER, in Les Hollandais au Bresil, 1853. A relacrao
que af Se encontra de pi'odutos importados na epoca e interessante: virihos
espanh6is e franceses, azeite de oliveira, cerveja, vinagre, peixes salgados, sebos
. e couros, farilihas, biscoitos; manteiga, 6leo de linha4Ja e de baleia, especiarias,
. panos, las, sedas,- cobre, ferro, aero; estanho, pranchas, etc. Ver R. SIMONSEN,
op. cit., p. ll9. Para um balan~o das receitas e gastos dos holandeses no Brasil,
em 1644, veja-se .C. R. BoXER, op. cit., ap~ndice n.
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dois anosll4, Aparente~ente o ritmo de crescimento foi dessa
ordem, nas ·etapas mais favoniveis. 0 fa to· de que essa potencialidade financeira s6 tenha sido utilizada excepcionalmente indica
que o crescimento da industria foi govemado pela possibilidade
de absor~ao dos· mercados compradores. Sendo assim, que nao se
haja repetido a dolorosa experiencia -de superprodu~ao que tiveram as ilhas do Atlantica, confirma que houve excepcional habilidade na etapa de .comercializa~aci, e que em desta ultima que
se tomavam as d~cis6es furidamentais com respeito a todo o neg6cio a~ucareiro.
Mas, se a plena capacidade de autofinanciamento da industria nao eta utilizada, que destino tomavam OS .recursos finan-.
ceiros sobranles ? :E 6bvio que nao eram utilizados dentro da ·
colonia, onde a atividade economica nao-a~ucarei_ra absorvia.
irifimos capitais. Tampouco co:nsta que os senhores de engenho
ihvertessem capitais em outras regi6es. A explica~ao mais plausfvel para esse fato talvez seja que parte substancial dos capitais
aplicados na .Produ~ao a~ucareira pertencesse aos comerciantes.
Sendo assim; uma parte da re:nda, que antes atribuimos a classe
de proprietarios de engenhos e de canaviais, seria o que modernamente se chama· renda de nao-residentes, e permanecia fora da
colonia. Explicar-se-ia assim, facilmente, a intima coordena~ao
existente entre as etapas de produ~ao· e-comercializa~ao, coordena«;ao essa que preveniu a tendcncia natural a superprodu~ao.
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(54) Partindo de uma n!nda bruta de 1,5 milhao de Iibras no setor
a\;ucareiro, estimando que dez por cento dessa renda correspondiam a pagamentos. de sahirios, compra de gado, lenha, etc., e que os gastos de reposi\;ao
de fatores importados eram da ordem de 120 mil Iibras, deduz-se que a renda
liquida do setor era de cerca de 1,2 milhao.de libras. Subtraindo 600 mil Iibras
de gastos em· bens de· consumo importados, ficavam outras 600 mil Iibras, que
e:ra a qu;mto montava a potencialidade de inversao do setor. Como o capital
fixo ascendia a 1,8 milhao de Iibras e pelo menos urn ter\;O do mesmo eram
obras de ·coristru\;lio e· instala~,;oes realizad.as pelos pr6prios escravos, deduz-se
que;. em dois anos esse· capital podia ser dobrado.
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