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Emprego e crescimento econômico
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[ A visão reinante no Brasil sobre a agricultura familiar é vulgar e provinciana ]

 

[ A família é uma instituição com alcance econômico equivalente ao do mercado de trabalho ]

 

 

De tanto repetir que a redução do desemprego só pode ocorrer com crescimento, muita gente acaba

esquecendo que ela também depende – e muito - de fatores nada conjunturais (ou “cíclicos”), que interferem
mesmo em períodos de forte aceleração econômica. As manifestações desses ingredientes estruturais do

desemprego, que resultam das dificuldades que os sistemas econômicos encontram em se adaptar a novas

tecnologias, a novas formas de comércio internacional, ou à intensificação da concorrência em geral, são

principalmente espaciais. No entanto, formuladores e gestores das políticas governamentais brasileiras têm

sido induzidos a negligenciar os aspectos territoriais do mercado de trabalho porque só aprenderam a

examinar suas grosseiras manifestações setoriais.

 

Eles sabem que no período 1980-95 para cada ponto percentual de crescimento do produto, o emprego

aumentou 1,7% nos setores secundário e terciário, mas somente 0,3% no setor primário. Também sabem

que acelerações do crescimento alavancadas por aumentos de produtividade dilatam essa disparidade. No

quadriênio 1992-95, por exemplo,  para cada ponto percentual de crescimento, o emprego aumentou bem

menos: apenas 1% no setor terciário e reles 0,2% no setor secundário. E no setor primário chegou a diminuir

0,16%. Por isso, muitos economistas são levados ao equívoco de deduzir que a contribuição da agricultura

para uma efetiva ampliação do mercado de trabalho seria no máximo “marginal”.

 

A verdade é que esse forte viés setorial impede que eles enxerguem duas dimensões cruciais do processo de

desenvolvimento: a transformação das famílias agrícolas em famílias rurais plurisetoriais e o impacto desse

fenômeno sobre a dinâmica econômica local e sub-regional. Além disso, a evolução do emprego nas

economias que mais se desenvolvem escancara a vulgaridade e o provincianismo da visão reinante no Brasil

sobre a agricultura familiar.

 

No mundo desenvolvido, a porcentagem de responsáveis por unidades de produção agropecuária que

também têm ocupações fora do setor primário varia de um mínimo de um quinto, na Holanda e na Finlândia,
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a quase metade, na Alemanha e no Canadá. Entre essas atividades destacam-se não só as de transformação

e de comércio de produtos alimentares regionais (queijos e vinhos p.ex.), mas sobretudo as de serviços

ligados à qualidade do ambiente (turismo, esportes, conservação da natureza, etc.). A essas ocupações nada

primárias dos responsáveis, devem ser adicionadas as inúmeras atividades exercidas nas redondezas por

seus cônjuges e filhos, residindo ou não na propriedade. Onde a agricultura familiar mais se fortalece, ela

engendra inclusive uma via peculiar de expansão empresarial, que tem sido chamada de “difusa” (ver artigo

“A terceira Itália” de 18/01).

 

Dimensão corolária do processo de desenvolvimento é a vantagem comparativa dessa tendência à

pluriatividade das famílias para a criação de empregos.  Como se sabe, quando as condições objetivas não

são favoráveis a sistemas de produção intensivos, baseados na fusão entre policultivo e criações, acabam por

predominar grandes unidades patronais, de pecuária extensiva, de reflorestamento, ou de plantações
monocultoras. Nesses casos, a inevitável redução de postos de trabalho provocada pela busca de mais

produtividade tende a expulsar para longe as sobras de mão-de-obra, em vez de promover novos negócios
nas cercanias. O destino dos peões excluídos da agropecuária é o êxodo. Todavia, quando existem

condições propícias à consolidação de sistemas agrários baseados em unidades familiares, essa inevitável
queda da ocupação primária decorrente da elevação da produtividade tende a ser mais do que compensada

pela proliferação de iniciativas locais no setor secundário e principalmente terciário. Em vez de abandonarem
a área, muitos filhos de agricultores tornam-se agentes de uma sinérgica dinamização econômica da própria

região. Principalmente quando existe ambiente educacional favorável à inovação, como, p.ex., na Emília
Romagna ou na Baviera.

 

São os “Indicadores Territoriais do Emprego”, publicados pela OCDE desde 1994, que mostram essa

singular importância da dimensão espacial para a redução do desemprego. Na década de 1980, em vez de
diminuir, o emprego aumentou bastante em todas as regiões rurais dinâmicas de seus países membros:
principalmente nas do Canadá e da Austrália (+14%), nas dos Estados Unidos (+12%) e nas da Alemanha

(+10%).

 

Se a entourage do ministro Celso Lafer adotar uma abordagem mais territorial que setorial, notará que
também por aqui a consolidação da agricultura familiar é excelente multiplicadora de empregos secundários e

terciários no interior. Se estudar casos como o do Vale do Itajaí verá a virtude estratégica da articulação dos
ministérios do Desenvolvimento e de Política Fundiária com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do

Ministério da Agricultura, responsável pelo “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar”
(Pronaf). E, nessa linha, talvez até descubra que a família é uma instituição com alcance econômico pelo

menos equivalente ao do mercado de trabalho e bem superior ao do alquebrado ‘Welfare State’.


