
Agronegócio também depende de mão-de-obra 
 
O Estado do Paraná desbancou o Estado do Rio Grande do Sul como o segundo maior 
exportador do agronegócio brasileiro durante o primeiro semestre. Os dados do Ministério da 
Agricultura mostram, por exemplo, que a expansão das vendas de soja em grão paranaense 
foi de 114,9% em relação ao mesmo período de 2007. São Paulo manteve a liderança, mas a 
fatia nas exportações paulistas do agronegócio despencou de 26% do total de janeiro a junho 
do ano passado para 20,9% neste ano. Já a participação dos produtos agrícolas no total 
exportado do Rio Grande do Sul até cresceu, de 13,9% para 15,2%, entre o primeiro semestre 
de 2007 e o de 2008, porém essa expansão foi insuficiente para que o agronegócio gaúcho 
mantivesse sua posição frente ao paranaense. Motivo: tradicionalmente o agronegócio 
representa 60% das exportações do Paraná, mas, de janeiro a junho deste ano, ultrapassou 
68% do total.  
 
As comemorações desta conquista do Paraná chegaram devidamente acompanhadas de novos 
problemas. O primeiro deles, inédito para o setor do agronegócio, é a falta de mão-de-obra 
especializada. A expressão significa, por exemplo, pilotar modernas colheitadeiras ou tratores, 
ou ainda ter a suficiente formação para atuar nos setores de mecânica e manutenção das 
plantas industriais das cooperativas do estado. Uma dessas cooperativas já utiliza mulheres 
para a limpeza dos vagões ferroviários da interligação com o porto de Paranaguá, trabalho 
antes exclusivamente masculino.  
 
A escassez de trabalhadores é tão crescente que já é normal que as cooperativas busquem 
mão-de-obra em um raio de até 100 quilômetros de distância do local de produção. Com todos 
os inconvenientes dessa distância entre casa e trabalho, sendo o primeiro deles o cansaço 
pelas duas horas mínimas de viagem. O impacto dessa escassez está na própria expansão e 
conquista de mercado do agronegócio: uma das cooperativas é obrigada a exportar frango 
inteiro, porque não consegue mão-de-obra suficiente para produzir cortes de frango. Sem 
esquecer a escalada nos salários implícita nesse fato, preocupando o produtor quanto à 
preservação da competitividade.  
 
Até mesmo a produção de álcool, apesar de todas as promessas de apoio da esfera federal, 
não escapa ao problema. O Paraná, que já é o segundo produtor nacional, acelerou a 
mecanização para enfrentar o problema da falta de mão-de-obra. Em 2007, a colheita 
mecanizada representou 13% da produção, enquanto neste ano deve atingir 30% de um total 
de 46 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Não é diferente o quadro em São Paulo. A 
cultura de cana é responsável pela expansão do emprego nas 50 cidades que mais abriram 
postos de trabalho no Estado de São Paulo, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Pequenas cidades paulistas que nunca 
estiveram nessa lista de fortes centros geradores de trabalho passaram a ocupar posições 
relevantes no mapa do emprego paulista. E, no entanto, se a mecanização avança, a falta de 
mão-de-obra especializada, no mesmo perfil do Paraná, também ocorre em São Paulo.  
 
Esse quadro denota um significativo despreparo para crescer, até mesmo no âmbito do 
agronegócio. No cenário externo, o País faz forte pressão para ocupar espaço como uma 
espécie de celeiro do mundo. O presidente Lula, repetidas vezes, declarou a disposição 
brasileira para um acordo na questão industrial desde que o mundo rico "também ceda na 
questão agrícola", o que significa cortar subsídios abrindo possibilidades de competição para os 
produtos agrícolas brasileiros. Nesse contexto, a capacidade produtiva do agronegócio terá de 
acompanhar as ambições nacionais de atender a todo o mercado aberto que o País pleiteia.  
 
É fato que a escassez de mão-de-obra tem peso significativo na expansão agrícola. O Brasil 
nunca enfrentou grandes problemas nesse aspecto e pouco se preocupou com a formação de 
trabalhadores agrícolas. Uma das cooperativas do Paraná, frente à escassez de eletricistas e 
mecânicos, decidiu implantar um centro de treinamento para adolescentes e formar seu 
próprio pessoal, uma óbvia decisão sensata. A preocupação essencial com a expansão da safra 
agrícola sempre foi apenas climática. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reduziu 
a projeção da safra 2007/2008 em 0,6%, para 142,8 milhões de toneladas de grãos, 
destacando a geada do Paraná, que prejudicou a safrinha de milho, e a estiagem no Rio 



Grande do Sul e Santa Catarina, que atingiu a soja. A escassez de mão-de-obra sequer foi 
mencionada pela Conab. Essa desatenção com esse importante fator de produção terá um 
custo alto para a expansão do agronegócio brasileiro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 jul. 2008, Editorias, p. A2. 


