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APOIAR SETOR ESTRATÉGICO PODE SIM CRIAR EMPREGO
 

José Eli da Veiga
 

[É brutal o poder devorador de postos de trabalho da modernização das grandes lavouras]
 

 Valor, Terça  12/08/03

 

Técnicos dos ministérios da Agricultura e da Fazenda reúnem-se hoje para discutir o

cronograma de liberação de recursos do FAT para o Moderfrota, esse ótimo programa

de renovação do parque de máquinas e equipamentos agrícolas gerido pelo BNDES.

Para o da Agricultura é insuficiente que até outubro só sejam concedidos R$ 447

milhões, de um total de R$ 2 bilhões.

 

Se a reclamação for acolhida pela Fazenda, a notícia será ótima para o setor que mais

está contribuindo para o imprescindível esforço exportador, e péssima para milhões de

candidatos ao desemprego provocado pelas inovações tecnológicas que estão sendo

adotadas na colheita e pós-colheita. Restrições fiscais impostas pela manutenção da

estabilidade macroeconômica não são o único problema do Moderfrota. Ele também

joga no olho da rua legiões de trabalhadores sem qualquer qualificação, justamente para

os quais há uma altíssima probabilidade de que se tornem desempregados crônicos.

 

É brutal o poder devorador de postos de trabalho dessa modernização nas grandes

lavouras. Nos canaviais, por exemplo, a demanda de força de trabalho foi cortada pela

metade nos anos 1990, apesar de ter havido uma expansão de 10% da área cultivada.

Essa mesma tendência poupadora de mão-de-obra também vem ocorrendo nas

plantações de café, de laranja, de algodão, de milho e de cacau, provocando uma queda

da necessidade de trabalho humano que se situará entre 45% e 62% quando o processo

se completar. (Conforme estimativa feita na Fundação Seade por dois ótimos

especialistas que agora cuidam do “Fome Zero”: o ministro José Graziano da Silva e

seu colaborador Otavio Balsadi). Em outras palavras: quando a mudança se completar,

mais de 2 milhões de trabalhadores terão sido substituídos por forças motomecânicas,

e menos de 2 milhões ainda terão suas vagas nas fazendas empregadoras.

 

Será remotíssima a chance de que algum dos mais de 2 milhões de expelidos encontre

outra ocupação. Após perambular por regiões nas quais a modernização das colheitas

ainda possa estar atrasada, acabará na sarjeta de alguma das 50 principais aglomerações

urbanas do país, sem que tenha o mínimo preparo para as árduas e inevitáveis disputas

por oportunidades de trabalho precário. O prognóstico seria, então, de pura

calamidade, se a agricultura brasileira fosse composta apenas pelas 14 lavouras que
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devoram postos de trabalho. A já mencionada meia dúzia e mais oito: alho, banana,

côco-da-bahia, laranja, maçã, mandioca, tomate-rasteiro e trigo.

 

Felizmente, tão tenebrosa perspectiva poderá ser afastada pela existência de um outro

leque de 10 culturas que, ao contrário, são capazes de aumentar a oferta de ocupação:

amendoim, arroz, caju, feijão, malva, mamona, sisal, soja, uva, e tomate-envarado. Além

disso, três outros fatores podem até inverter o prognóstico. Primeiro, a fruticultura,

com atividades das mais exigentes em trabalho, capaz de absorver muitos ex-safristas

em pomares de abacate, abacaxi, caqui, figo, goiaba, limão, mamão, manga, maracujá,

marmelo, melancia, melão, pêra e tangerina. Em segundo lugar, também podem

contribuir produções de borracha, chá, dendê, erva-mate, ervilha, fava, palmito e

urucum. E finalmente o que é mais importante: a intensa osmose que prevalece entre a

policultura desses vegetais e atividades pecuárias, como ovinocaprinocultura e

bovinocultura leiteira, mas, sobretudo, a avicultura e a suinocultura, que já alicerçam

cruciais cadeias exportadoras de valor agregado.

 

É sorte que o Brasil disponha desse imenso mosaico de sistemas produtivos

diversificados, cuja essência é a sinergia agropecuária. Seria uma verdadeira hecatombe

se só existissem imensos domínios que se vêm cada vez mais na contingência de

dispensar peões ao se especializarem em alguma commodity vegetal ou em carne

bovina. É muita sorte que para cada trabalhador empregado nessas grandes fazendas

haja três que labutam em sítios e chácaras. Três quartos dos 16 milhões de ocupados

no setor estão em estabelecimentos familiares.

 

O cerne da questão está no contraste comportamental que preside as decisões em

estabelecimentos patronais e familiares diante da tendência à redundância imposta pela

elevação da produtividade do trabalho que resulta da adoção de inovações. É da

essência microeconômica que a fazenda patronal se desfaça imediatamente de qualquer

sobra de braços, enquanto entre agricultores familiares prevalece a tendência inversa. A

propensão do sitiante inovador é evitar a ameaça da redundância, ou retardá-la, graças à

diversificação, não apenas de seu sistema produtivo, como também das atividades dos

membros da família, antes e depois da porteira. E esta é a chave do desenvolvimento

das regiões rurais.

 

Há um grande número de filhos de sitiantes que continuam a ajudar os pais depois de se

empregarem ou empreenderem localmente nos setores terciário e secundário (em

transportes, comércio e construção, mas também em indústrias de alimentos, calçados,

vestuário, cerâmica, móveis, brinquedos, etc.). E onde o acesso ao ensino médio já é

razoável, como em muitas regiões rurais do Sul-Sudeste, também se torna freqüente

encontrar filhos de sitiantes que adquirem formação superior e empreendem nas
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proximidades do estabelecimento paterno. De resto, agroindústrias de pequeno porte,

artesanatos, e diversos esquemas de trabalho terceirizado a domicílio ocupam dentro

dos sítios muitos membros das famílias agricultoras.

 

Há, portanto, alternativa aos desastrosos resultados que um ótimo programa como o

Moderfrota exerce sobre os mercados de trabalho. O decisivo é saber qual será o

critério de alocação de tão preciosos trunfos federais, como são os recursos do FAT.

Além de servirem para subvencionar a mecanização da colheita em plantações

especializadas, será que também serão bem aplicados na expansão e fortalecimento dos

flexíveis e maleáveis empreendimentos familiares que minimizam o desemprego em

regiões onde os mercados de trabalho nutrem os vínculos rurais-urbanos do

desenvolvimento?  É do balanceamento que for feito entre programas como o

Moderfrota e programas como o Pronaf que se poderá tirar partido do potencial

oferecido por muitas regiões rurais à transição para um estilo de crescimento

econômico que seja empregador. Afinal, não diz um adágio romano que é a dose que

faz o veneno?
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