
E S T U D O S  I N F O S U C R O   N º  2                                                                     P Á G I N A   1

I N F O

ESTUDOS INFOSUCRO
NUCA-IE-UFRJ

SUCRO

REGULAÇÃO AÇUCAREIRA NA FRANÇA
- Uma longa história de proteção

Heitor Pinto de Moura Filho

ESTUDOS INFOSUCRO Nº 2

Setembro, 2001

GRUPO DE ESTUDOS SUCROALCOOLEIROS

NUCA – IE – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



E S T U D O S  I N F O S U C R O   N º  2                                                                     P Á G I N A   2

REGULAÇÃO AÇUCAREIRA NA FRANÇA
- Uma longa história de proteção

Heitor Pinto de Moura Filho∗

RESUMO

A União Européia tem posição sui generis no mercado mundial de açúcar, como único grande
exportador que também importa significativamente.   Esta posição decorre da forte proteção
dada aos setores agrícola e industrial do açúcar e aos interesses açucareiros nas antigas
colônias européias, através dos acordos com os chamados países ACP.

Tais incentivos e proteções têm suas origens no século XVII, tendo passado por diversas
alterações à mercê dos momentos históricos e da concorrência entre setores agrícolas e
indústriais, entre colônias e metrópole e entre consumidores e produtores.  A França foi
pioneira na proteção a seus interesses açucareiros e esteve desde então no centro da
concorrência internacional no setor.   Este trabalho relata os principais eventos desse sistema
de incentivo e proteção francês até o final do século XIX, como pano de fundo para a discussão
do atual sistema protecionista da União Européia.

SUMMARY

The European Union distinguishes itself in the world sugar market as the sole large exporter
which also imports significantly.  This position is a consequence of the strong protection
offered agricultural and industrial sugar sectors as well as European ex-colonies, through
agreements with the ACP countries.

Such incentives and protection have their origin in the XVIIth century, having undergone many
changes following each historical moment, and competition between agriculture and industry,
between colonial and metropolitan interests and between consumers and producers.  France
pioneered such protection to its sugar industry, and has been since then at the center of
international competition in the sector.  This paper unfolds the main events of the French
system of incentives and protection until the end of the XIXth century, as a backdrop to the
discussion of present protectionism of the European Union.
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A tradição intervencionista no setor açucareiro da França data do século XVII.  A partir de um
breve relato dos primórdios de sua regulação até o final do século XIX, destaca-se a
longevidade dos obstáculos que hoje enfrentam tantos os movimentos reformistas europeus,
como os interesses comerciais estrangeiros alijados desse importante mercado.

O IMPACTO DO SISTEMA EUROPEU

A Organização Comum do Mercado de Açúcar na União Européia se estrutura sobre legislação
própria dentro da Política Agrícola Comum, que estabelece diversos instrumentos regulatórios:
quotas de produção, preços mínimos, preços garantidos, direitos alfandegários na importação
e prêmios na exportação, juntamente com minuciosa regulamentação operacional.  Tais
instrumentos buscam essencialmente defender os interesses de produtores agrícolas,
indústrias açucareiras e refinadores nos países da União Européia, além de países da
comunidade ACP (África-Caribe-Pacífico)1, que, junto com a Índia, se beneficiam de
exportações para a UE a preço europeus.  Essa legislação distribui entre o governo
comunitário, os governos dos países membros e entidades setoriais nacionais a adequação de
oferta e demanda de insumos e produtos finais, bem como a resolução de conflitos dentro do
setor.2

O impacto do sistema europeu pode ser aferido pela participação da UE no mercado mundial
de açúcar (colunas A do Quadro 1), onde se destaca como o único grande exportador (com
cerca de 21% das exportações mundiais) que também importa (11% do volume total de
importações).

Quadro 1

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA NO MERCADO MUNDIAL DE AÇÚCAR

PARTICIPAÇÃO %
EUROPA / MUNDO

( A )

PERCENTUAL RELATIVO
 AO CONSUMO

( B )

Safra

1999/00

Safra *

2000/01

Safra

1999/00

Safra *

2000/01

Consumo 11,2 11,0 100,0 100,0
Produção 14,2 14,2 133,1 126,3
Importações 11,8 11,4   32,6   31,5
Exportações 20,6 21,2   59,5   60,4

Fonte:  F.O.Licht GmbH.  World Sugar Balance, 22.3.2001 (para toneladas em equivalente valor
de açúcar bruto).

*  Estimativa em 22.3.2001.

É interessante perceber que a UE poderia ter quase total autonomia com relação ao mercado
mundial de açúcar, hipoteticamente prescindindo de importações, sem perder seu status de
exportador, como se pode verificar nas colunas B.

1 Esses países são Mauritius (com 37,9% da quota total), Fiji (12,8%), Guiana (12,3%), Jamaica (9,2%), Swazilândia
(9,1%), Barbados (3,9%), Trinidad & Tobago (3,4%), Belize (3,1%), Zimbabwe (2,3%), Malawi (1,6%),
St.Christopher-Nevis (1,2%), Madagascar, Zaire, Costa do Marfim e Tanzânia (todos com 0,8%) e ainda Quênia,
Suriname, Uganda e Zâmbia, sem quotas.

2 A principal legislação em vigor é o Regulamento do Conselho da Comunidade Européia nº 1260/2001, de
19.06.2001, que estrutura a Organização Comum do Mercado de Açúcar até a safra 2005/06.
(http://europa.eu.int/eur-lex/pt/lif/dat/2001/pt_301R1260.html)
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Descreve-se adiante como boa parte dos instrumentos ainda hoje empregados para atingir
esse desempenho notável assentam-se em longa tradição.  Permanecem igualmente os
antigos interesses conflitantes que o sistema busca equilibrar.

PRIMÓRDIOS COLONIAIS

Com duplo objetivo — intuito arrecadador e desejo de justiça fiscal — Colbert, ministro de Luis
XIV, buscou em 1664 uma forma de substituir o imposto direto —  do qual eram isentos a
nobreza e o clero — por impostos indiretos, cujo pagamento seria proporcional aos gastos de
cada um.  O açúcar de cana, na época um produto de luxo, destinado exclusivamente aos ricos
e portanto ainda excluído de qualquer tributação, foi logo taxado.   Iniciou-se aí a cobrança do
imposto de importação sobre açúcar, tanto o bruto, quanto o já refinado.  Iniciou-se também a
preferência entre origens, sendo os açúcares provenientes das colônias francesas nas Américas
taxados a 4 libras por quintal (= 4 arrobas ou 58,758 kgs), enquanto os de outras origens
pagariam 15 libras.3

Menos de um ano depois, a pressão dos interesses de refinadores franceses já motivava uma
primeira modificação nas tarifas de importação.  O açúcar semi-refinado (cassonade) brasileiro
continuaria pagando 15 libras, mas o açúcar bruto das colônias francesas, apesar de ainda
receber tarifa preferencial, tinha seus direitos aumentados, sendo taxado a 7 libras.  O
instrumento fiscal adquiria agora, além de seu fim arrecadatório, também uma motivação
política, de proteção à indústria do refino:  açúcares refinados de qualquer origem deveriam
pagar 22 libras.

A caixa de Pandora aberta pelos governantes franceses continuaria a suscitar problemas para
seus sucessores.  Desde o início da expansão colonial açucareira nas Américas, no século XVI,
existia decreto proibindo a reexportação da França dos açúcares brutos trazidos do Novo
Mundo.  Com seus direitos de monopólio — decorrentes das proibições de reexportar o açúcar
bruto da França e de refinar nas colônias — os refinadores metropolitanos tornaram-se as
empresas dominantes no setor.  A perspectiva de inevitável decadência sob este monopólio,
desencadeou reação bem-sucedida dos produtores coloniais, que obtiveram finalmente a
autorização real para que se refinasse nas colônias.

Os legisladores não previram nova reivindicação, desta vez da marinha mercante, privada de
sua carga de açúcar bruto, agora industrializado nas próprias colônias.  O Estado agiu,
proibindo a construção de novas refinarias nas colônias e taxando a importação de açúcar
refinado.  Diante das reclamações subseqüentes, liberou-se a venda do produto bruto, mas,
como compensação aos refinadores pela perda dos antigos privilégios, criou-se a proteção
estatal da indústria por meio de um prêmio à exportação.

Este prêmio reembolsava ao refinador/exportador suas despesas com o imposto de importação
pago sobre o açúcar bruto.  Os refinadores coloniais não ficaram atrás dos metropolitanos,
ganhando a concessão de drawback dos direitos sobre o açúcar bruto para o produto refinado
em qualquer porto do reino.  O prêmio perdurou inalterado durante quase cem anos, até
1783; desapareceu e voltou após o período revolucionário, passando a adequar-se às
condições de cada época.  Persiste ainda hoje, para que se equilibrem a oferta e a demanda
interna sem prejuízo para os fabricantes europeus, autorizados a exportar ao preço

3 As informações desenvolvidas aqui foram colhidas principalmente em dois verbetes de RENOUARD, Alfred.  “Sucres”
e “Primes et drawback” in SAY, Léon & CHAILLEY, Joseph, Nouveau Dictionnaire d’Économie Politique. Paris,
Guillaumin et Cie.,Eds. 1894, vol.2, pp.934-944 e pp.574-578.
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internacional (baixo) seus excedentes produzidos (ou comprados dos países ACP) a preço
europeu (alto).4

Logo assimilado pelo conjunto dos atores econômicos, o sistema de direitos e prêmios
alfandegários sobre o açúcar foi utilizado pelo governo e por outros setores em causa própria,
como aconteceu, entre outros casos, com o incentivo de 1720 à introdução de escravos nas
colônias, que garantia redução em 50% dos direitos devidos sobre açúcar comprado com a
receita de cargas negreiras.

A abrangência dos regulamentos sempre aumenta, com distinções entre diversos tipos de
açúcares e tarifas diferenciadas segundo a origem do produto, segundo a bandeira do navio
que o transportou e ainda segundo ter sido o produto entrepostado ou não.  Em 1820, já se
contavam 24 categorias de açúcares para efeitos de cobrança dos direitos, que variavam de
37,50 a 125 francos.

A complexidade do sistema de proteção gerou brechas, bem aproveitadas pelos espertos, pois
o drawback, quando combinado com os prêmios sobre exportações, permitiu fraudes
aduaneiras, em que o açúcar exportado com prêmio provinha nominalmente das origens mais
remuneradora.  Também se utilizaram as possibilidades de ganhos “burocráticos”, com a
obtenção de privilégios semi-disfarçados, como na fixação de preço 30% acima do efetivo
valor de mercado para o cálculo do prêmio de exportação.

SURGEM O AÇÚCAR DE BETERRABA E A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

A produção do açúcar de beterraba, conhecida desde o final do século XVIII, foi incentivada
durante o período napoleônico como alternativa nacional de abastecimento frente ao bloqueio
naval inglês, mas só se tornou comercialmente viável a partir da segunda década do século
XIX.  Gozando de grande vantagem por ser isenta de tributação, sua produção aumentou
rapidamente, substituindo a cultura de cereais, menos remuneradores, ganhando mercado e
provocando reação dos comerciantes e refinadores do açúcar colonial, além de preocupação no
governo com a queda de sua arrecadação alfandegária.

A partir de 1837, tanto o estabelecimento produtor de açúcar de beterraba quanto sua
produção passam a ser taxados.  Nomeia-se uma burocracia fiscal e criam-se regras
detalhadas para apurar as quantidades tributáveis.  O objetivo de equilibrar a tributação do
açúcar colonial e do açúcar doméstico — de modo que não houvesse vantagens concorrenciais
por conta dos impostos — passa a ser perseguido pelos governos, fomentado pelas pressões
dos interessados, vindas ora de uma, ora de outra parte.   Vive-se um aparente equilíbrio de
interesses.

A abolição da escravidão nas colônias em 1848 gerou novas reivindicações dos grupos
ultramarinhos.  As tarifas externas são reduzidas, mas o governo não perde a oportunidade de
compensar a perda de arrecadação, substituindo o antigo critério de tipos de açúcar segundo a
cor, pela classificação aferida tecnicamente segundo o teor de sacarose.  Determina, no
mesmo ato, a tributação das refinarias, segundo a quantidade de açúcar puro de seus
produtos finais, definida por parâmetros legais.

A década seguinte é marcada por novas reduções de tarifas externas, enquanto as fábricas e
refinarias domésticas sofrem considerável aumento de fiscalização.  Por outro lado, em
diversos anos, quando os rendimentos industriais não atingiam os padrões supostos nos
regulamentos, o governo se vê forçado a abaixar os parâmetros utilizados no cálculo do

4 Os Prêmios vigoram, grosso modo, para situações em que o preço internacional seja inferior ao preço europeu, já
que não há prejuízo para os exportadores da UE em outras circunstâncias.
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imposto sobre o refino, de modo a minimizar as distorções entre taxação e teor de açúcar do
produto final.

A evolução dos eventos coloniais iria produzir os próximos sobressaltos no mercado.
Estabelecido sobre a exclusividade de comércio com a metrópole, o pacto colonial francês
convivia desde o início do século com muitas exceções: produtos autorizados a serem
exportados pelas colônias sem intermédio da metrópole, a serem importados de outros países
para esses territórios ou a serem embarcados em navios estrangeiros.  Em 1860, o açúcar
permanecia como a principal mercadoria ainda submetida ao sistema colonial.

A reforma liberal de 1860 traz abertura inédita para o setor açucareiro, ao permitir-se a
importação de açúcar oriundo de países estrangeiros, contanto que transportados por bandeira
francesa, mediante tarifa módica de 3 francos por 100 quilos.  Apenas noves meses depois, em
janeiro de 1861, até a tarifa é suprimida, colocando o açúcar colonial em igualdade com açúcar
estrangeiro no mercado metropolitano.  A reexportação de açúcar bruto é permitida pela
primeira vez.  Já não sobrava para as possessões ultramarinhas nenhuma das vantagens que o
antigo pacto colonial havia oferecido.   Só restavam impostos devidos à metrópole.  O governo
então torna lei o que já era fato:  em julho do mesmo ano as colônias passam a ter liberdade
de comércio e de bandeira, podendo comprar onde quisessem e vender para quem
quisessem.5

Na França, apesar do crescimento vegetativo do consumo, aumentam consideravelmente as
importações de açúcar, levando seu preço a cair drasticamente.  Em conseqüência, avolumam-
se as exportações do produto refinado excedente, que, sendo subsidiadas, passam a ameaçar
seriamente o equilíbrio das finanças públicas.  Em um ano, o total de prêmios pagos aumenta
em 50%.

A partir de 1863, o governo foi pressionado a uniformizar, junto com Inglaterra, Bélgica e
Holanda, uma classificação padronizada de rendimentos de refino para efeitos fiscais, no que
seria um primeiro acordo multilateral sobre açúcar.  A Convenção Internacional de 1864 fixa
por dez anos quatro categorias de açúcar bruto e seus parâmetros de rendimento industrial
(quantidade de açúcar refinado por unidade de açúcar bruto) 6.   Além da questão técnica, são
aceitas algumas regras comuns sobre os direitos de importação de produtos refinados e sobre
os prêmios de exportação.  Vigorando esse regime mais liberal, a indústria francesa se
beneficia, nos anos seguintes, de um crescimento médio de 20% na sua produção.

A partir de 1868, buscando conformar-se aos termos do tratado internacional, houve diversas
tentativas de uniformização de tributos nos quatro países, sendo a França a primeira a votar
sua lei, após nova convenção em 1875.  Essa lei não chegou a ser implementada, contudo,
pois o parlamento holandês recusou a convenção, gerando fortes reações em cada país, agora
decididos a proteger suas próprias indústrias.

Com o esfacelamento dos antigos arranjos coloniais exclusivos e o surgimento das indústrias
nacionais de açúcar de beterraba, o mercado consumidor na Europa dispunha de diversas
alternativas, domésticas e externas, de abastecimento.  Nos anos seguintes exarcebou-se a
concorrência entre os exportadores de cada país, tornando explícitos os efeitos econômicos de
cada sistema fiscal.  A tributação no Império Austro-Húngaro e na Alemanha, que se dava
sobre o peso bruto da beterraba, sem consideração por seu teor de sacarose ou por seu
rendimento industrial, incentivava seus fabricantes à utilização de beterrabas mais produtivas
e de processos industriais mais eficientes.  Logo alcançaram grandes produções, acarretando
em 1883 enorme excedente e a queda dos preços em um terço.  A crise decorrente suscitou
novas discussões na França, que procurou, através de modificações freqüentes na

5  HARBULOT, Maurice, “Système Colonial” in SAY, Léon & CHAILLEY, Joseph, op.cit., Vol.2, pp.964-7.

6  Os açúcares brutos são divididos em quatro categorias que produziriam, respectivamente, 87, 85, 81 e 76 quilos de
refinado para cada 100 quilos de bruto.  Esses parâmetros são logo confirmados em experimentos realizados em
Colonha, na Alemanha, país não participante do acordo.
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regulamentação, aproximar seu sistema tributário do sistema de seus concorrentes.  A
importação de açúcar colonial tornou-se praticamente proibitiva.

Um dos grandes prejudicados pela retração nas vendas de seu açúcar colonial e nas cargas de
sua frota mercante foi a Inglaterra, que propôs conferência sobre a supressão dos prêmios em
1887, em tentativa de organizar o mercado em seu benefício.  Com a presença de delegados
da França, Bélgica, Holanda. Dinamarca, Suécia, Rússia, Alemanha, Austria, Espanha e itália,
discutiu-se em diversos encontros, só havendo um acordo parcial dois anos depois, com
abstenção da França e reservas austro-húngaras.   O próprio governo inglês, contudo, não
consegui aprovar o acordo no seu parlamento por pressão dos consumidores, que temiam um
aumento de preços.

A TRADIÇÃO PROTECIONISTA

Em três séculos, o açúcar havia-se fixado como produto de consumo para todas as classes
sociais e sua produção deixou de estar restrita às zonas tropicais, espalhando-se pela Europa
através da cultura de beterraba.

Ao final do século XIX, estava consolidado na França (e em quase todos os demais países
europeus) o conjunto protecionista composto por tarifas à importação, impostos sobre a
beterraba empregada na produção de açúcar e sobre o açúcar produzido e refinado, bem como
prêmios e drawbacks para a exportação.  O açúcar, na época, ainda representava fonte líquida
de arrecadação, sendo a receita tributária auferida sobre açúcares, na década de 1880, a
maior entre nove produtos de consumo, correspondendo a 30% do total arrecadado com este
grupo.7  Hoje inverteu-se a situação, tendo o setor tornado-se um beneficiário de verbas
públicas.

Os conflitos de poder no setor já formavam quadro semelhante ao contemporâneo:
concorrência entre produtores domésticos de açúcar de beterraba e produtores coloniais de
açúcar de cana; conflito de interesses entre plantadores, fabricantes de açúcar e refinadores; e
concorrência nos mercados estrangeiros entre o produto nacional e produtos de outras
origens.

Desde a iniciativa de Colbert, a sucessão de regulamentos, reivindicações e contra-
reivindicações oscila ao sabor dos ventos econômicos e políticos, mas, apesar das dificuldades
de se regular por decreto as relações econômicas entre agricultores, produtores, refinadores,
interesses ultramarinhos e metropolitanos, a proteção ao setor complementa a economia
colonial, permitindo o surgimento e o desenvolvimento de uma agro-indústria açucareira
francesa, na metrópole e nas colônias.

O consumo crescente de açúcar em todos os países, acompanhando o aumento generalizado
de rendas durante a revolução industrial, bem como a possibilidade de suprimento de várias
origens, dão novos contornos ao mercado internacional, ampliado e mais instável.  Os picos e
quedas da produção mundial e a conseqüente flutuação de preços trazem um elemento
adicional de risco para o setor doméstico, reforçando o ânimo protecionista dos governos.

Até a Convenção de Bruxelas em 1902, que obteve êxito na redução de alguns incentivos e
tarifas, permanecendo em vigor até a Primeira Guerra Mundial, as tentativas de entendimento
internacional e acordos frustrados da segunda metade do século XIX não haviam levado a
iniciativas multilaterais duradouras, restringindo-se a influenciar as regulações nacionais em
duas direções: a primeira, técnica, de aproximação dos padrões de medição e classificação

7  Açúcares (30%), vinhos (23%), café (18%), transportes (16%), petróleo (6%), cidras, cervejas, chá e velas (7%).
Citado por STOURM, René, “Impôt” in SAY, Léon & CHAILLEY, Joseph, op.cit., Vol.2, pp.1-42.
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fiscal dos produtos, e a segunda, econômica, de radicalização e disseminação da proteção de
seus mercados internos e produtores nacionais.

Um século depois, tendo sobrevivido a crises mundiais de preço, guerras arrasadoras, à
independência das colônias européias, a ondas ideológicas e ao processo de integração
regional, o essencial do antigo sistema francês de proteção à indústria açucareira se encontra
na Organização Comum do Mercado de Açúcar da União Européia, revigorado, ampliado,
atualizado politicamente e em roupagem juridico-ideológica condizente com novos tempos.

Rio de Janeiro, setembro de 2001


