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Resumo 

Nosso objetivo nessa apresentação é tratar sobre a economia ervateira brasileira, focando a 

situação de seu principal mercado até a primeira metade do século XX, a Argentina. Isso porque 

os problemas com o país vizinho se inserem entre os principais que contribuíram para a criação 

do Instituto Nacional do Mate (INM), órgão criado por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, 

que surgiu em 1938 para agir como autarquia centralizadora das decisões envolvendo o produto, 

que incluíam todas as fases (a produção, o comércio e a exportação). O INM surgiu em meio aos 

problemas profundos relacionados à erva-mate, entre os quais está inserida a redução crescente 

nas vendas para Argentina, que vinha substituindo o produto brasileiro pelo que plantava e colhia 

em Misiones. Vale por fim dizer que esta apresentação é parte de uma pesquisa em 

desenvolvimento, portanto, mostrando um dentre os grandes problemas do mate, deixando os 

demais para serem tratados em outras apresentações oportunas. 

 

Palavras-Chave: Instituto Nacional do Mate, Erva-mate, INM, economia ervateira, comércio 

exterior. 

 

 

 

Abstract 

Our objective in this presentation is to discuss the Brazilian economy of paraguayan tea, focusing 

on the situation of its main market until the first half of the twentieth century, Argentina. This is 

because the problems with the neighboring country are among the main contributors to the 

creation of the Instituto Nacional do Mate (INM), a body created by Getúlio Vargas, during the 

Estado Novo, which began in 1938 to act as a centralizing authority for decisions involving the 

Including all stages (production, trade and export). INM emerged amid deep problems related to 

paraguayan tea, including the growing reduction in sales to Argentina, which had been replacing 

the Brazilian product for what it planted and harvested in Misiones. It is worth finally to say that 

this presentation is part of a research in development, therefore, showing one of the great problems 

of the mate, leaving the others to be treated in other opportune presentations. 

 

Keywords: Instituto Nacional do Mate, Paraguayan tea, INM, Paraguayan tea economy, foreign 

trade 

 

 

 

                                                           
1 doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo, bolsista CAPES. 
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A erva-mate foi muito importante para a formação de quatro estados brasileiros 

(Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso)2, tendo sido desde o XIX um 

dos oito principais produtos exportados pelo país e no século XX teve uma participação 

significativa no total das mesmas, chegando a representar 3,7% do valor das exportações 

nacionais em 19083. Ela era comercializada nos formatos cancheada (semi-preparada)4 e 

beneficiada – neste último já tendo passado por um processo de industrialização, era 

vendida, sobretudo, no formato de chimarrão, mas surgiram posteriormente novos 

formatos como, por exemplo, o chá (quente ou gelado). 

À parte a produção jesuítica missioneira, a erva-mate é no Brasil essencialmente 

um produto extrativo. Nos dois últimos séculos ensaiou em alguns momentos o plantio, 

inclusive havendo campos experimentais em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, 

mas não alcançou no Brasil nada de tão representativo – em parte porque havia ervais 

nativos em grande quantidade ainda em meados do século XX. Desde tempos coloniais 

usaram-se técnicas rudimentares de extração, produção e beneficiamento, que sofreram 

mudanças e melhorias ao longo dos séculos, mas ainda assim conservaram algumas de 

suas características que, até a década de 1960, autores envolvidos com o tema de sua 

cultura reconheceriam ser atrasadas5. 

No período em que focamos aqui, na produção inicial dividiam-se as funções 

entre os que trabalhavam (indígenas, paraguaios e caboclos) e os que coordenavam (que 

poderia incluir o dono, arrendatário ou posseiro da terra ou não); depois vinham os que 

intermediavam o comércio da produção, seguidos pelos industriais, nos casos em que se 

dava o beneficiamento, e pelos exportadores; finalmente, do lado dos que recebiam nos 

mercados externos constavam os importadores (cf. FERNANDES, 2017).  

                                                           
2 Houve alguma exploração no oeste de São Paulo, na região fronteiriça com o Mato Grosso, mas isso se 

deu especialmente a partir da década de 1940, não representando muito em comparação com os demais 

estados, sendo quase irrisório diante de uma economia estadual que viveu durante muito tempo baseada na 

produção de café. 
3 ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro: IBGE, Ano V, 1939-1940, p. 1379-1380. 
4 Nesse estágio ela passou por alguns processos, como corte, sapeco, secagem, malhação e um primeiro 

peneiramento – sendo consumida nesse formato em algumas situações. Mas ainda não passou pelo 

beneficiamento, processo onde se usa a cancheada como matéria prima, que consiste na retificação da 

secagem, adequação na trituração, peneiração, eliminação de materiais grosseiros e refugos, transformação 

(incluindo em outros tipos que não sejam o chimarrão ou o tereré) e finalmente ganhando padronização e 

embalagem de melhor qualidade (FIGUEIREDO, 1967, p. 153-155). 
5 Exemplo dos “soques", tipos considerados inferiores (anti-higiênicos) e atrasados de engenhos de mate, 

existentes em grande quantidade no Rio Grande do Sul, que foram amplamente combatidos pelo INM que 

buscava uniformização dos tipos industriais produzidos. Sobre eles constam menções em vários relatórios 

de presidentes do Instituto. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O mercado argentino da erva-mate brasileira: um dos grandes problemas que levaram à 

criação do instituto nacional do mate no Brasil 

 

 

3 

A maior parte do que se produzia destinava ao mercado externo, que desde 

meados do século XIX se resumia, sobretudo, à Argentina, ao Uruguai e ao Chile.Esses 

três países formavam os chamados mercados tradicionais da erva-mate brasileira e foram 

eles os responsáveis pelos anos dourados da economia ervateira, com o fortalecimento 

dos parques moageiros do Paraná e de Santa Catarina – pelo menos até as primeiras 

décadas do século XX –, além do início da extração ervateira no antigo sul de Mato 

Grosso por Thomaz Laranjeira no fim do século XIX e o empreendimento que o sucedera, 

genericamente conhecido como Companhia Mate Laranjeira (cf. FERNANDES, 2017). 

O Rio Grande do Sul teve o auge de suas exportações (em volume e valores) no século 

XIX, especialmente entre as décadas de 1850 e 1860, com influência direta da Guerra do 

Paraguai (ROSA, 2015, p. 73-76), situação que foi se alterando até a década de 1930 

quando passou a não exportar mais regularmente, se concentrando, sobretudo, em seu 

mercado estadual, passando a absorver o que produzia e em diversos momentos 

comprando de outros estados (cf. LINHARES, 1969; também GERHARDT, 2013). 

O maior impacto no comércio da erva-mate dava-se com as vendas para os 

mercados externos, comparado com o reduzido mercado nacional (COSTA, 1995, p. 72; 

LINHARES, 1969; FIGUEIREDO, 1967)6. Constam registros oficiais de exportação 

desde 1831, quando foram enviadas 1.347 toneladas, somando 94 contos de réis e 10.000 

Libras ouro. Seguindo sua evolução, em 1886-1887, as exportações passariam pela 

primeira vez da casa das 20 mil toneladas, mais exatamente 20.941 toneladas (somando 

3.400 contos de réis e 264.000 Libras ouro), continuando a crescer em quantidade, com 

algumas exceções, nas décadas seguintes.  

Nesse cenário a Argentina tornou-se o nosso principal comprador (o único no 

caso de Mato Grosso), especialmente a partir da década de 1870, quando os efeitos da 

Guerra do Paraguai se fizeram sentir, “isolando” o Paraguai (concorrente do mate 

brasileiro) do mercado argentino7. Entre altos e baixos, a boa fase, sobretudo para os 

                                                           
6Em relação ao mercado interno, havemos de crer que o mesmo teve importante crescimento em longo 

prazo, principalmente ao longo do século XX, permanecendo ainda assim muito aquém dos números de 

exportação. Segundo Teodomiro L. de Souza, em 1938, o consumo brasileiro estava circunscrito, 

praticamente aos gaúchos, com média per capita de 5 kg anuais, “restando aos demais estados a 

percentagem irrisória, aproximadamente, 200 gramas, quanto na Argentina e no Uruguai esse consumo 

atinge de 8 a 9 quilos ‘per capita’”(INSTITUTO NACIONAL DO MATE. Discurso de Teodomiro L. de 

Souza, delegado do RS, na Sessão de instalação do INM, 20 de julho de 1938)  
7Outros dois grandes importadores do mate brasileiro, sobretudo do Paraná e de Santa Catarina, eram o 

Chile e o Uruguai – por muito tempo em menor número que a Argentina, mas com trajetória inicial parecida, 

também no século XIX. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O mercado argentino da erva-mate brasileira: um dos grandes problemas que levaram à 

criação do instituto nacional do mate no Brasil 

 

 

4 

beneficiadores, duraria até a década de 1930,a partir de quando a erva-mate passou a viver 

uma situação de crise, para qual contribuiu sobremaneira a situação do intercâmbio com 

a Argentina.  

 

 

O grande problema da Argentina  

 

Um dos mais preocupantes problemas para os produtores brasileiros começou 

em 1903 quando a Argentina, então principal comprador de erva-mate brasileira, passou 

a investir na plantação de ervais no Território de Misiones. Até então importavam os 

argentinos a maioria do que consumiam e mais uma pequena parcela do Paraguai. Esse 

mate que importavam era a princípio todo de beneficiado e depois, a partir de fins do 

século XIX, foi se somando cada vez mais nessas compras também o mate cancheado, 

que em Buenos Aires passava pelo estágio de beneficiamento8.  

Desde fins do século XIX havia uma pequena produção extrativa de cancheada 

dentro da Argentina, em parte aproveitando os ervais abandonados dos tempos jesuíticos. 

No início do século XX, no entanto, ela representava menos que 2% do total que era 

beneficiado e consumido (VALLARO, 1916, p. 25). Mas, foi a partir desse momento que 

a “substituição de importações” da erva-mate passou a ser no país vizinho assunto de 

suma importância. Angel Vallaro, em tese de 1916, chamava a atenção para a necessidade 

de  

estudiar la forma de producir esta planta de manera que llene las 

necesidades de la población y no tener que ser tributarios del extranjero 

de un producto que nuestro país puede producir de calidad inmejorable 

[...] de esa manera no solamente habremos llenado las necesidades 

internas que cada día aumentan sino tambien que con el excedente de 

su producción enviarlo al exterior para acrecentar la riqueza nacional 

(VALLARO, 1916, p. 1). 

 

Tais considerações não eram puramente acadêmicas, sem ressonância para além 

dos muros da Universidade de Buenos Aires, como veremos. O mesmo autor diz ainda 

que “en distintos organos de publicidad ha venido haciéndose una atinada propaganda en 

favor del cultivo de la yerba-mate” (VALLARO, 1916, p. 28).  

                                                           
8 O governo da Argentina tomou medidas em 1885 a fim de proteger a indústria nacional ervateira que 

estava surgindo, estabelecendo aumento de 15% nos direitos de importação que recaíam sobre o mate 

beneficiado brasileiro, que passaram a representar 700 réis a mais por arroba (LINHARES, 1969, p. 207). 
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Nesse sentido, é interessante perguntarmos: a quem interessava a produção 

nacional argentina?  

Do lado argentino, aos industriais que foram surgindo no país pouco importava 

desde que pudessem comprar a erva-mate cancheada – argentina, brasileira ou paraguaia 

– por menor valor. E esse menor valor se conseguiria por uma produção que tivesse 

menores custos, incluindo os de transportes e encargos fiscais. Mas, se se conseguisse 

rebaixar a cancheada brasileira a um preço que estivesse relativamente equiparado à 

matéria prima nacional argentina, a preferência recairia sobre a brasileira, que era 

preferida nas misturas realizadas no beneficiamento por seu paladar mais forte e já 

estabelecido entre os consumidores. Isso se conseguiria, entre outros meios, através de 

cotação favorável, através de algum momento de superoferta ou ainda a combinação 

dessas coisas com medidas governamentais favoráveis. Ao Estado argentino a vantagem 

de produzir internamente seria devido à economia de divisas, podendo também com isso 

arrecadar mais com a movimentação interna de erva-mate. 

Do lado brasileiro, as perdas maiores estariam, em princípio, do lado industrial, 

que, de um lado foi paulatina e definitivamente perdendo espaço para a beneficiada 

argentina e, de outro, sendo substituída nas importações daquele país pela erva-mate 

cancheada. Por fim, do lado dos produtores brasileiros de cancheada a perda poderia ser 

dupla: de um lado, devido aos preços baixos que recebiam dos intermediários que 

repassavam aos exportadores, que finalmente vendiam aos importadores argentinos; de 

outro lado, com a possível cessação completa das vendas para a Argentina, cujas perdas 

seriam desastrosas. 

Seja como for do lado brasileiro, Vallaro justificava a produção dentro do 

território argentino, ressaltando os gastos feitos na compra de erva-mate brasileira e a 

“insignificante renda aduanera” auferida com o resultado da importação de cancheada a 

ser beneficiada em seu país (1916, p. 25).  

A produção que então se desenvolveu na Argentina foi possível porque,  

En el año 1881, al federalizarse Misiones y procederse a la mensura del 

territorio, se constato que aún quedaban yerbales naturales de 

propriedad fiscal, lo cual sirvió luego de base para fomentar su cultivo. 

Al principio del siglo que vivimos [XX], vencidas las leyendas de los 

empíricos que sostenían la imposibilidad de multiplicar los yerbales 

mediante cultivo, se inician con todo exíto las plantaciones en un área 

de 400 hectáreas (CARLEVARI; CARLEVARI, 1994, p. 344, grifos 

nossos). 
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Semelhantes e complementares considerações sobre as plantações e produção de 

cancheada argentina foram feitas em 1940 por Luis Converse, quando esse apontou a 

desaparição quase total dos ervais nativos, a demanda crescente no país e os altos preços 

da erva-mate como os principais incentivos que tiveram a produção em sua época inicial 

(1940, p. 28). Nesse processo, desde o início do século XX, o governo argentino teria 

regulamentado a concessão de lotes fiscais de Misiones, condicionando-a a obrigação de 

plantar e cultivar erva-mate em até 75% da superfície da área concedida. Converse 

acrescenta como outra forma de estímulo oficial na Argentina “la ayuda financiera de las 

instituciones bancarias nacionales a los plantadores” (Ibidem, p. 28).  

Ainda assim, as plantações andaram lentamente durante pelo menos 20 anos. 

Desde el año 1903 hasta el año 1923, el crecimiento de las plantaciones fué 

muy lento, justificado, por una parte, por el desconocimiento casi absoluto 

de la técnica necesaria del cultivo racional de una planta que, hasta 

entonces, se había desarrollado en estado natural, y, por otra, por las 

dificultades que el medio geográfioo ofrececía (CONVERSE, 1940, p. 26). 

 

No fim de 1923, a superfície plantada estava calculada em 5.848 ha, mas, 

segundo Converce, que usa cifras oficiais, a partir de então, o aumento passou a ser mais 

significativo, apresentando as seguintes áreas cultivadas e número de plantas declaradas: 

33.124 ha em 1928, com 33.712.093 plantas, ou seja, um aumento de 466% na superfície 

cultivada em apenas cinco anos. Em 1933, a área plantada chegou a 45.050 ha, com 

43.615.250 plantas, aumentando em 36% a superfície e 29,3% o número de plantas, em 

relação a 1928. Continuou crescente até 1935, chegando a 64.979 ha e 55.846.446 plantas, 

respectivamente, 44,2% e 28% de aumento em relação a 1933 (CONVERSE, 1940, p. 

26). Depois disso os números praticamente estacionaram devido à interdição imposta pelo 

artigo 9 da Lei 12.236, de setembro de 1935, onde ficava estabelecido que para novas 

plantações seria obrigatório o pagamento de uma pesada taxa de 4 pesos por cada planta 

(CONVERSE, 1940, p. 27). 

Embora tenha sido acelerado o aumento da área plantada, o mesmo não surtiu 

efeito imediato sobre a quantidade oferecida no mercado argentino, dado ao fato de que 

para conseguir o máximo rendimento da planta haveria que se aguardar não menos que 

10 anos9 (CONVERSE, 1940, p. 30). Os efeitos reais da produção argentina se fizeram 

sentir então, sobretudo, a partir de 1927, momento em que a produção total chegou a 

                                                           
9 Os primeiros cortes podem ser feitos em 3 ou 4 anos, mas em condições mínimas. 
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16.000 toneladas, o que equivaleu a 18,9% do que foi consumido no país, que naquele 

ano totalizou 84.300 t (vide Gráfico 2).  

Daí em diante, a produção argentina continuou crescendo ininterruptamente, 

mesmo sem poderem os produtores fazer novos plantios, apenas auferindo os resultados 

de seus ervais. Em 1937, a produção alcançou a marca de 106.330 t, ultrapassando pela 

primeira vez os números do consumo interno do país, que totalizaram nesse mesmo ano 

101.729 t. Somando-se aos estoques dos anos anteriores, além do mate importado do 

Brasil e do Paraguai, era esta uma situação de superprodução, que se continuasse sem 

interferência seguiria aumentando geometricamente nos próximos 3 anos, 

respectivamente, para 120.000 t, 130.000 t e 150.000 t (CONVERSE, 1940, p. 32).  

A superprodução argentina já era esperada, embora houvesse intervenção do 

governo, que vinha, pelo menos desde o fim da década de 1920, procurando ter um 

conhecimento mais amplo e sistemático da capacidade produtiva nacional. O objetivo era 

intervir de forma mais direta e eficiente no mercado, evitando ofertas muito superiores à 

demanda. Ainda assim, a Argentina, como tantos outros países ao redor do mundo, passou 

a sofrer os efeitos da crise de 1929. Assim, a superprodução nacional e os efeitos na 

Argentina da crise mundial provocaram uma queda sem precedentes nos preços da erva-

mate, o que afetou, por fim, também as importações de mate brasileiro.  

Mesmo com diversas medidas adotadas pelo governo nacional, seja no período 

provisório ou depois no governo constitucional, os problemas persistiram, levando em 

outubro de 1935 à criação da Comisión Reguladora de la Producción e del Comercio de 

Yerba Mate (CRYM)10, cujos objetivos, entre outros, eram: cuidar da economia ervateira, 

regulando a colheita, procurando lidar com os desajustes na oferta e a demanda que 

surgiam nessa nova situação de crescente produtora da Argentina.  

Su presidente era el ministro de Agricultura y los restantes miembros 

representaban: uno al Banco de la Nación, otro al Banco Hipotecario 

Nacional, tres a los plantadores, tres a los elaboradores, uno a los 

importadores y uno a los consumidores (MAGAN, 2008, p. 3). 

 

A CRYM tinha em mãos uma série de faculdades com poderes amplos, o que 

lhe dava o controle praticamente total da economia ervateira argentina (CONVERSE, 

1940, p. 68-70). Passou ela então a ditar periodicamente normas restritivas à colheita, 

                                                           
10 Criada através da Lei 12.236, que foi aprovada pelo Senado argentino na sessão de 27 de setembro de 

1935 e promulgada pelo poder executivo em 4 de outubro do mesmo ano. A CRYM era subordinada à 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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para isso fazendo estudos detalhados. Além disso, propôs e conseguiu do Poder 

Executivo, a partir de 16 de maio de 1937, a proibição da venda imediata por parte dos 

produtores argentinos aos moinhos, através de um estacionamento mínimo de 6 meses, 

ampliando esse período de estacionamento para 9 meses por outra resolução de 2 de 

setembro de 1938 (Ibidem, p. 56).  

Outras medidas, em caráter urgente visaram limitar a safra de 1938 às cifras 

compatíveis com a demanda interna, como o Decreto 2.992, de 21 de abril de 1938, que 

baixou o governo argentino e que resultou em uma produção de 72.210 t, 40% menor que 

a de 1937. Ainda segundo Converse, nos dois anos que seguiram “subsistiendo el peligro 

enunciado ya, el Poder Ejecutivo, a pedido de la Comisión Reguladora, dicta nuevos 

decretos limitativos de producción, cuyos alcances son más drásticos que el de 1938” 

(1940, p. 33). Os dados estatísticos apresentados por Armando Joppert, agente do INM 

na Argentina confirmaria essa situação, mostrando que a produção continuou abaixo do 

consumo nos anos que se seguiram, totalizando 64.831 t em 1939 e 68.689 t em 1940 

(vida Gráfico 2). 

Seja como for, o que notamos aqui é que o mercado argentino já podia se 

abastecer sem a importação de erva-mate brasileira, ao menos no que diz respeito ao tipo 

que eles próprios produziam1112. Por outro lado, em parte continuariam os argentinos 

importando cancheado do Brasil por questões que dizem respeito às preferências dos 

consumidores pelas misturas com a nossa erva, mas, sobretudo, a proveniente de Mato 

Grosso, considerada mais amarga13. Mas isso não é tudo, pois estava em jogo também a 

compra brasileira de trigo e farinha de trigo, que entre 1929 e 1938 representou 91,5% 

das exportações argentinas para o nosso país (CONVERSE, 1940, p. 96). Essa situação 

era extremamente complicada, pois, quando em alguns momentos o governo argentino 

tentou criar empecilhos para a importação de erva-mate brasileira, com aumento de 

direitos aduaneiros, por exemplo, ou ainda criando regras sanitárias que eram meras 

desculpas para limitarem a entrada do produto em seu país, o governo brasileiro 

                                                           
11 O tipo de erva-mate importado dos estados brasileiros do Atlântico (Paraná e Santa Catarina) era 

considerado semelhante ao plantado em Misiones, ambos classificados como de paladar “fraco”. 
12 O MATE BRASILEIRO. O Observador Econômico e Financeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Editora "O 

Observador", n. 45, 1939, p. 43. 
13 “Em geral, a herva para essa mistura era a de typo extra-forte de Matto Grosso, exportada pela Cia. Matte 

Laranjeira, cujos moinhos estão instalados em Buenos Aires” (O MATE BRASILEIRO. O Observador 

Econômico e Financeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Editora "O Observador", n. 45, 1939, p. 43). A situação 

convinha a Mate Laranjeira, empresa produtora de cancheada em Mato Grosso, pois ela não precisava se 

submeter aos preços argentinos da cancheada e assim, ganhar com sua própria produção. 
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respondeu com bloqueios ou mesmo fortes restrições da compra de farinha de trigo ou de 

trigo em grãos. O ponto mais importante dessa situação se deu nos primeiros anos da 

década de 1930, quando o governo provisório argentino tomou uma série de medidas: por 

meio do decreto de 31 de dezembro de 1930 estabeleceu cotas de importação; depois, não 

seguindo orientações da comissão criada por esse mesmo decreto, que aconselhava um 

limite de importação de 50 mil toneladas, o Ministério da Agricultura, via resolução de 

14 de março de 1931, fixou um limite de 60 mil toneladas anuais de erva-mate a serem 

importadas; por meio do Decreto Nacional de 13 de abril de 1931, tido como promotor 

de medidas de caráter sanitário, passou o governo argentino a exigir o mínimo de 0,9% 

de cafeína para importações de erva-mate cancheada, o que teria provocado bloqueio de 

grandes carregamentos de produtos originários do Paraná e de Santa Catarina; por fim, 

criou o governo provisório uma taxa aduaneira adicional de 10% sobre toda importação, 

que a princípio não incluía a erva-mate, mas que, já durante o governo constitucional, por 

meio da Lei 11.681, de 3 de janeiro de 1933, será a mesma incluída (CONVERSE, 1940, 

p. 77; 111-112). O governo brasileiro, por sua vez, reagiu baixando o Decreto 20.325, 

proibindo a importação de farinha de trigo e restringindo a importação de trigo em grão 

de procedência argentina (Ibidem, p. 114). A situação só resolveria num primeiro 

momento com o Tratado de Comércio e Navegação de 1933, incluindo seus acordos 

adjacentes14, e finalmente com o Tratado de 1935, que ampliava o que estava acordado 

no seu antecessor, anulando todas as medidas restritivas tomadas pelos argentinos, que 

mencionamos acima (MAGÁN, 2005). 

Ainda assim, em boa parte do tempo, pode-se dizer que o desenvolvimento da 

produção argentina foi resultado de medidas protecionistas ou de amparo aos ervais de 

Misiones, que foram sendo adotadas desde o início do século XX, ora com mais ora com 

menos intensidade pelos governos nacionais. Nesse sentido é que o Diretor de Economia 

Rural argentino já tinha chamado a atenção do governo em 1911, sendo seguido pelo 

apoio do jornal La Prensa, declarando serem necessárias medidas de proteção para que a 

Argentina não continuasse a importar do Brasil vinte e quatro mil contos de erva-mate15. 

Mas a erva-mate brasileira continuou seguindo para Buenos Aires e Rosário em volumes 

totais altos até a década de 1930, reduzindo-se paulatina e irreversivelmente a compra de 

                                                           
14 Incluindo o acordo que ficou conhecido como “Modus Vivendi”, assinado enquanto a Comissão Mista 

criada para a ocasião ainda não havia concluído os estudos para o Tratado. 
15 ERVA-MATE. Retrospecto Comercial do Jornal do Comércio de 1911. Rio de Janeiro: Tipografia do 

Jornal do Comércio, 1912, p. 188. 
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beneficiada. Já em relação à cancheada, o Retrospecto Commercial do Jornal do 

Commercio dizia em 1911 que as ervas brasileiras eram “adquiridas brutas [cancheadas] 

e ali manipuladas em artigo superior, por menor preço”16. Esse menor preço se devia aos 

direitos de entrada em vigor na Argentina, que para cancheada eram de 15 pesos ouro por 

tonelada, enquanto que para a beneficiada importada do Paraná eram de 40 pesos ouro17.  

Desse período até os anos 1930, a proporção de cancheada importada só 

aumentou. Nessa década, para evitar que o preço pelo qual compravam a erva cancheada 

brasileira, mesmo sendo baixíssimo18, permitisse no consumo interno preços iguais ou 

abaixo do custo da sua produção, que não podia ou não devia ser vendida a menos de 1 

peso e 10 centavos, criou o governo argentino o imposto móvel de 4 centavos por quilo 

consumido, revertendo a renda dele resultante para o fundo de cobertura dos prejuízos 

que a concorrência do Brasil acaso lhe acarretasse. Esses impostos recaíam sobre o 

consumidor e não sobre o produtor argentino, isso porque, mesmo comprando cancheada 

do Brasil, devia cuidar da produção interna, entendendo os governantes que “para essa 

defesa do seu produtor, nada deviam pedir [...], em nada deviam onerar”19. Somado a isso, 

diferente do que ocorria quando se procurava financiamentos aqui no Brasil, no país 

vizinho os produtores não tinham grandes dificuldades com burocracia, pois as 

autoridades argentinas entendiam ser necessário agir “sob fórma de praticabilidade 

immediata”20. Outra coisa é que, a partir de 1935, recebiam os produtores dos moageiros 

certificados do preço porque houvessem vendido e iam à Comisión Reguladora receber a 

diferença a que eventualmente tivessem direito de acordo com o preço mínimo de 1 peso 

e 10 centavos. Finalmente, outra medida importante tomada pelo governo argentino foi a 

criação do Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada. Ele estava previsto 

na Lei 12.236, a mesma que criou a Comisión Reguladora, e foi oficialmente criado 

através do Decreto 83.816, de abril 1936. As suas finalidades eram: concentrar a produção 

com o fim de procurar regular a comercialização, evitando a pressão sobre o mercado 

                                                           
16 ERVA-MATE. Retrospecto Comercial do Jornal do Comércio de 1911. Rio de Janeiro: Tipografia do 

Jornal do Comércio, 1912, p. 188.  
17 O jornal não menciona o Mato Grosso, mas o mesmo deve ser considerado no grupo dos que exportavam 

cancheada para a Argentina, devendo ser observada a tabela de exportação do mesmo estado. 
18 Segundo O Observador econômico e financeiro, em 1937 pagavam os argentinos pela cancheada 

brasileira entre 1$500 até $500 o quilo (O PROBLEMA DO MATE. O Observador Econômico e 

Financeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Editora "O Observador", n. 22, nov. 1937, p. 43). 
19 O PROBLEMA DO MATE. O Observador Econômico e Financeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Editora 

"O Observador", n. 22, nov. 1937, p. 43. 
20 O PROBLEMA DO MATE. O Observador Econômico e Financeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Editora 

"O Observador", n. 22, nov. 1937, p. 43. 
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exercida por uma oferta desordenada e precipitada de uma safra de 4 ou 5 meses para 

abastecer o consumo o ano todo; facilitar ao produtor um crédito agrário amplo, 

econômico e rápido, que permitisse atender suas necessidades sem perturbar as operações 

de venda com ofertas forçadas e fora de oportunidade; procurar o custo mais baixo 

possível dos gastos de armazenagem e comercialização, como consequência de uma 

melhor organização do conjunto (MAGÁN, 2008, p. 4-5). 

Mas ainda em relação às medidas em torno dos direitos de entrada, ações em 

detrimento da beneficiada e em favor da importação cancheada, ao menos 

temporariamente, foram tomadas por parte da Argentina por não haver produção interna 

de cancheada suficiente. Essas importações de matéria prima para suas indústrias se 

chocariam com os interesses dos beneficiadores brasileiros (leia-se do Paraná e de Santa 

Catarina). Mas, como se pode perceber, a situação que a princípio era complexa apenas 

para os beneficiadores brasileiros, a partir da década de 1930, passou a ser uma 

preocupação também para os produtores e exportadores de cancheada brasileira, pois era 

de se esperar que os interessados do lado da Argentina, tendo aumentado sua produção 

interna, a cada dia a defendessem contra a concorrência externa. E mesmo quando (e 

enquanto) não pudessem evitar a importação de cancheada pela preferência nas misturas 

com erva-mate cancheada brasileira, procuraram reduzir a quase nada a entrada de 

beneficiada (ver Gráfico 1). Especificamente em relação à erva-mate cancheada, os 

números mostram como foi se desenrolando a situação, sendo que no processo de 

substituição da erva brasileira, os argentinos diminuíram as porcentagens de mistura da 

nossa: primeiro eram 10% de erva-mate paraguaia, 80% brasileira e 10% argentina; 

depois, a partir de 1930, a brasileira passou a entrar com apenas 20%21.  

Como resultado dos fatos que vimos anteriormente, temos que a quantidade total 

média exportada anualmente (contando cancheada e industrializada) para a Argentina foi 

de 59.772 t entre 1927 e 1932, caindo para pouco mais da metade entre 1933 e 1938, ou 

seja, tendo média de 31.309 t. Devendo considerar-se aqui que o ano de criação do INM 

(1938) representou o montante mais baixo entre esses doze anos, totalizando apenas 

24.392 t. Agora, se dividirmos esses números entre os dois formatos que a erva-mate que 

era vendida, teremos como resultado que entre 1927 e 1932, a Argentina importou em 

média 51.805 t de cancheada, enquanto a beneficiada, em queda acentuada no mesmo 

                                                           
21 O MATE BRASILEIRO. O Observador Econômico e Financeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Editora "O 

Observador", 1939, n. 45, p. 43. 
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período, teve média de 12.903 toneladas. Entre 1933 e 1938, a diferença nos dois formatos 

foi ainda maior, com média de 34.768 t de cancheada e apenas 407 t de beneficiada (ver 

Gráfico 1). Ainda sobre isso, se tomarmos a percentagem de cada formato, veremos que, 

proporcionalmente, a partir de 1927 até 1938, os números da erva-mate beneficiada 

sofreram quedas cada vez mais acentuadas, pois em 1927, 30,7% do total que a Argentina 

importou do Brasil foram nesse formato (totalizando 22.059 t), mas em 1938, o percentual 

era praticamente nulo, apenas 0,4% (um total de 101 t). Isso não quer dizer que os 

números totais da importação de cancheada do Brasil tenham se mantido estáveis, pelo 

contrário, a partir de 1933 até 1938 a média anual foi de 34.768 t, enquanto que nos seis 

anos anteriores a média havia sido de 51.759 t. 

Como já pudemos notar, a condição de produtores dos argentinos afetou 

profundamente a produção e comércio ervateiro do Brasil. Aranha explica o início desse 

fenômeno através da perda da vantagem comparativa que o Brasil tinha, o que teria 

ocorrido porque nosso mate experimentou uma alta de preço internacional entre 1898 e 

1902 (1967, p. 102). Mas, se observarmos atentamente o que foi visto até aqui, poderemos 

perceber que não era só uma questão de perda de vantagem comparativa do mate 

brasileiro, e sim algo mais amplo, devendo-se considerar que desde 1903 a Argentina 

pretendia economizar divisas, aumentar seus ganhos com um produto passível de ser 

produzido internamente e quando possível ganhar com a exportação do mate. Aliás, sobre 

esse último ponto, com o passar do tempo, além de superar as necessidades em termos de 

produção própria, a Argentina ainda ensaiou a conquista de mercados no exterior. Ainda 

que isso tenha se dado de forma tímida, não deixava de representar uma possível ameaça 

aos interesses dos ervateiros brasileiros. A título de exemplo, em 1937 a Argentina havia 

exportado 7.74222. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22  ANUARIO ESTADISTICO DE ARGENTINA. Provincia de Misiones: Secretaria de Planificacion y 

Control/Direccion General de Estadistica y Censos, Tomo I, 1975. 
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Gráfico 1 - Argentina - Importação total do Brasil dividida por formatos e 

total (de 1906 a 1938) 

 

Fonte:- para importação Argentina de 1906-1909: VALLARO, 1916, p. 24. 

- para importação Argentina de 1910-1938: CONVERSE, 1940, p. 43. Os mesmos dados para o período 

1923-1932 constam em COSTA, 1935, p. 98. 
 

 

Gráfico 2 - Argentina - produção total nacional (cancheada) e consumo 

nacional (beneficiada) de erva-mate (de 1910 a 1940) 

 

Fonte: para produção e consumo nacional total: JOPPERT, 1964 apud FIGUEIREDO, 1967, p. 339-340. 
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Gráfico 3 - Argentina – relação entre importações totais e consumo (de 

1896 a 1938) 

 

Fonte:- para importação e consumo da Argentina de 1896-1910: VALLARO, 1916, p. 24. 

 - para importação e consumo da Argentina de 1910-1938: CONVERSE, 1940, p. 34-35; 41-44. 

 

 

Considerações finais 

 

É num contexto de crise no setor ervateiro que surgiu o Instituto Nacional do 

Mate (INM), em 1938, no início do Estado Novo de Getúlio Vargas, na fase de maior 

intervencionismo estatal na economia brasileira. Claro que outros problemas 

contribuíram para a crise ervateira, tais como: crises mundiais, nacionais e 

regionais;fortes oscilações de preços; instabilidade nos volumes das vendas para os 

demais mercados; má qualidade e falsificação do produto vendido. Mas entre eles a 

dependência do mercado argentino, um dos três mercados tradicionais da erva-mate 

brasileira, foi sem dúvida determinante.  

Nesse cenário, vale dizer que no Brasil não houve redução de produção (pelo 

contrário, houve superprodução), mas sim de preços e de mercados – especialmente por 

causa do que vimos ocorrer na Argentina, com os resultados dos ervais plantados em 

Misiones. A título de exemplo, isso pode ser percebido tendo em vista que depois da 

década de 1930 acentuou-se uma tendência à queda no valor das exportações que eram 

então pagas em Libras: enquanto o valor médio pago pela tonelada fora de £ 29,9 na 

década de 1910, na de 1930 se reduziu a £ 12,2. A queda não é tão significativa em termos 
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de quantidade média exportada: 69.116 toneladas na década de 1910, contra 68.395 

toneladas na década de 193023.  

Por fim, devemos dizer que o INM apareceu, sobretudo, como uma resposta aos 

pedidos dos beneficiadores ervateiros brasileiros por ação oficial, o que, por sua vez, 

acabou gerando atritos com os produtores de cancheada e com o nascente movimento 

cooperativo ervateiro da década de 1930. Mas sobre isso veremos em outro momento. 
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