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O MERCADO DE TRABALHO NA FRONTEIRA DO AGRONEGÓCIO: QUANTO A DINÂMICA  

NO MATOPIBA DIFERE DAS REGIÕES MAIS TRADICIONAIS?
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Desde a década de 1990, o agronegócio teve um 
crescimento espetacular na produtividade de grãos, uma 
combinação envolvendo expansão da área plantada, 
da produtividade e, consequentemente, da produção. 
Enquanto a área plantada cresceu algo em torno de 
50%, a produção de grãos aumentou 253%, segundo 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 
Se fosse observada a mesma produtividade de 1990, 
seriam necessários mais 78 milhões de hectares para 
a produção da safra de grãos.

Em termos macroeconômicos, a atividade agropecuária 
foi o setor que mais cresceu na economia brasileira. De 
acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de 2000 a 2015 as atividades agropecuárias 
avançaram na média 3,7% ao ano (a.a.), enquanto o setor 
de serviços cresceu 3,0% e a indústria 2,1%. Além disso, o 
setor representa 43% das exportações brasileiras, sendo o 
grande responsável pelo superavit da balança comercial.

Apesar da importância do agronegócio para a 
economia brasileira, sempre foi muito difícil acompanhar 
a evolução e a dinâmica do mercado de trabalho nesse 
setor. Os únicos dados disponíveis com uma frequência 
razoável (por exemplo, mensal) sobre emprego e 
desemprego na economia brasileira eram os dados 
da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, que, 
apesar de conter uma grande variedade de informações, 
é feita em apenas seis regiões metropolitanas (RMs): 

Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador e Recife. Como as atividades agropecuárias 
têm pouca participação nessas regiões, era difícil fazer 
uma boa análise da dinâmica e evolução do mercado 
de trabalho do setor com base nesses dados.

Com isso, outras pesquisas foram abordadas pela 
literatura para analisar o mercado de trabalho no agronegócio, 
como o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) 
e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ambas 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS); e a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE.

Essas bases de dados, entretanto, também têm 
importantes limitações para analisar a evolução do 
mercado de trabalho no agronegócio. Os dados do 
Caged e da Rais abrangem diversos municípios, mas 
consideram apenas a população formalmente ocupada. 
Boa parte da população ocupada do mercado de trabalho 
brasileiro, porém, é caracterizada pelo trabalho informal, 
em especial a agropecuária, que, segundo dados do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), representava 60% do total 
da mão de obra das atividades agropecuárias.1 Dessa 

1. Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos. O mercado de trabalho assalariado rural brasileiro. 
Dieese, out. 2014. (Estudos e Pesquisas, n. 74).
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forma, nota-se que dados que representem apenas a 
população formalmente ocupada impõem restrições 
à análise do mercado de trabalho no ambiente rural.

Já a Pnad envolve tanto o mercado de trabalho 
formal como o informal, mas seus dados são fornecidos 
com uma periodicidade menor, e não incluem um 
conjunto de variáveis sobre o mercado de trabalho 
tão grande como a PME.

O fato novo é que o IBGE divulgou uma nova 
pesquisa sobre o mercado de trabalho brasileiro: a 
Pnad Contínua. Essa pesquisa fornece uma ampla 
variedade de informações, assim como a PME, com a 
diferença de ter maior abrangência: 3.500 municípios. 
Seus números são, portanto, representativos para todas 
as Unidades da Federação (UFs) (interior e RMs). Com 
esses novos dados há agora a possibilidade de analisar 
com maior precisão o comportamento do mercado de 
trabalho do agronegócio.

Os objetivos mais específicos são analisar como 
a expansão do agronegócio conseguiu aquecer o mer-
cado de trabalho no Brasil e em particular na região do 
Matopiba (acrônimo formado pelas siglas dos estados 
do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), e para quais 
segmentos o mercado de trabalho foi mais favorável 
em termos de rendimento médio, tipo de ocupação e 
tempo de procura por uma oportunidade no mercado 
de trabalho. Além disso, o estudo pretende analisar se, 
onde o agronegócio é atividade predominante, o setor 
de serviços foi aquecido a ponto de conseguir absorver 
a mão de obra liberada pelo setor agropecuário, e se 
houve diferença nessa dinâmica na região do Matopiba.


