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1 INTRODUÇÃO

O setor agropecuário desempenha papel importante no contexto econômico
brasileiro atual, seja em termos de participação na renda nacional, como em
desenvolvimento regional e no saldo da balança comercial.

Os cinqüenta anos entre 1930 e 1980 assistiram à transição de um setor
da quase monocultura para a poliprodução. Sujeita à necessidade de suprir a
segurança alimentar de um país em desenvolvimento, a agropecuária brasileira
recebeu investimentos e subsídios diretos para pesquisa que possibilitaram
grande ampliação do volume produzido ao longo da segunda metade do sécu-
lo passado. Óbvio que esse processo exibiu gargalos e tensões não desprezíveis
para o próprio setor e seus agentes (BACHA, 2004).

Historicamente, o setor agropecuário sempre foi um setor importante
em termos da obtenção de divisas externas. Em anos recentes, as exportações
agropecuárias do país têm tido grande relevância para um frágil – e indispen-
sável – equilíbrio do balanço de pagamentos local, proporcionando superávits
localizados no saldo comercial brasileiro.
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GRÁFICO 1
Participação da agropecuária1 nos fluxos comerciais brasileiros (2003 a 2005)

(Em %)

Ademais, um ponto também relevante é o fato de que, praticamente desde a
década de 1970, os maiores incrementos de produção agropecuária no Brasil se
dão nas regiões de novas fronteiras agropecuárias do Centro-Oeste (CO) e Nordes-
te (NE). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE, 2005), o
ano de 2005 foi o primeiro na série de levantamentos sistemáticos da produção
agrícola em que a produção do CO suplantou a produção da região Sul (S).

De fato, desde 1990 a região Centro-Oeste tem experimentado partici-
pação crescente no total de área plantada pela agricultura brasileira nas cha-
madas lavouras temporárias.1 Observe-se o gráfico 2.

Fonte: Secex/MDIC.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
Nota: 1Produto agropecuário, segundo especificado no Acordo Agrícola da Rodada do Uruguai.

1. Abacaxi, algodão herbáceo (em caroço), alho, amendoim em casca, arroz em casca, aveia em grão, batata-doce, batata-inglesa, cana-
de-açúcar, cebola, centeio em grão, cevada em grão , ervilha em grão, fav a em grão, feijão em grão, fumo em folha, juta (fibra), linho
(semente), malva (fibra), mamona (em baga), mandioca, melancia, melão, milho em grão, rami (fibra), soja (em grão), sorgo granífero,
tomate e trigo (em grão) (IBGE, 2002).
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GRÁFICO 2
Proporção devida à região Centro-Oeste na área plantada das lavouras temporárias no
Brasil (1990-2004)
(Em %)

Esses argumentos ilustram a importância de se conhecer o setor, sobretu-
do na sua operação básica, nas unidades produtivas. Em especial, por conta
dos padrões modernos da produção agropecuária, as relações de produção cada
vez mais extrapolam as limites de porteira das fazendas e das granjas.

Nesse sentido, são notadamente importantes os serviços relacionados à
agropecuária, à silvicultura e à exploração vegetal. Seja nas etapas de base pre-
paratórias das fases de manejo e de produção seja nas atividades de inseminação
artificial, os serviços prestados à extração vegetal e à agropecuária são cada vez
mais significativos para as operações em larga escala bem como para maior
grau de controle e de intervenção nos estágios produtivos desses setores.

Um exemplo de como essas atividades têm se tornado complementares à
produção consta de Guilhoto et al. (2005). Ali, os autores calcularam a impor-
tância da renda gerada nos segmentos de insumos (não agrícolas) e agricultura,
no pré-porteira ou ao largo da produção, no total do Produto Interno Bruto
(PIB) do agronegócio brasileiro, conforme por ser identificado no gráfico 3.

Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE.
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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GRÁFICO 3
Participação dos insumos não agrícolas e agricultura no PIB do agronegócio
(Em %)

Nesse trabalho, os autores calcularam o PIB do agronegócio nos segmentos
patronal e familiar, desagregando a renda total entre as empresas que fornecem
insumos às unidades agropecuárias, as unidades agropecuárias em si, as empre-
sas processadoras de produtos agropecuários e as empresas distribuidoras.2

Também, nessa linha, é preciso destacar a centralidade de atividades relati-
vamente novas e que se tornaram essenciais para o aproveitamento contínuo e
sustentado dos recursos naturais brasileiros. É o caso das atividades de avaliação
de massas florestais, estimativa de valor da madeira e cuidados florestais, todas
incluídas em um contexto maior de uso sustentável da biodiversidade local.3

Todos esses elementos adquirem renovada importância no contexto bra-
sileiro, em razão da conhecida desfragmentação de parte dos sistemas estadu-
ais públicos de extensão rural, em muitos estados do país.4

Elaboração dos autores, com base em Guilhoto et al. (2005).

2. A metodologia de insumo produto que gera esses resultados apóia-se nas ligações intersetoriais identificadas a partir das tabelas de
contas nacionais brasileiras.

3. Em certa medida, representa estoque de riqueza com fluxo ad infinitum de dividendos para o país, desde que as fontes originais do recurso
sejam manejadas corretamente. Observe-se o caso das bacias hidrográficas que representam patrimônio necessário para a exploração
hídrica na forma de alimentos, de energia e de transporte.

4. No caso brasileiro, os serviços de extensão rural e de assistência técnica, ofertados por empresas públicas ou paraestatais, experimentaram
certa desorganização no cenário de reestruturação fiscal do Estado pós 1990, com impactos negativos sobre os pequenos e os médio produtores
em especial. Trata-se de elemento recorrentemente citado nas reuniões de conjuntura agropecuária do Ipea, em especial da parte de
representantes da Conab, que é um dos braços operacionais da política agrícola no país. Para detalhes, ver Ferreira e Garcia (2002).
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Sob tal foco, os serviços prestados como suporte à produção final do setor
agropecuário carecem atualmente de melhor compreensão. Esse é o ponto
para o qual o presente texto deseja contribuir.

Dados os argumentos citados anteriormente, o trabalho propõe-se a dois
objetivos. Em primeiro plano, traçar um perfil dos serviços relacionados à
agropecuária,5 tanto em termos de variáveis reais e financeiras como relativa-
mente aos demais setores prestadores de serviços identificados na Pesquisa Anual
de Serviços (PAS) do IBGE. Trata-se de uma fonte de informações que, salvo
melhor juízo, não foi antes aproveitada nessa direção, com a possibilidade de
ofertar resultados inéditos sobre os segmentos estudados.

Além disso, em um segundo momento, pretende-se identificar um pos-
sível perfil de desconcentração ou realocação espacial das empresas de interes-
se em razão do aparente ganho de importância relativa das regiões Nordeste e
Centro-Oeste no panorama recente da produção agropecuária brasileira.

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À AGROPECUÁRIA

A revisão teórica identificou grande carência de trabalhos sobre a prestação de
serviços relacionados à agropecuária brasileira. Foram identificados trabalhos que
discutem o setor de serviços no Brasil, mas nenhum deles com o foco deste estudo.

Em 1938, nos Estados Unidos, ao menos 50% dos trabalhadores ocupados
encontravam-se em profissões fora da agricultura e da manufatura. De fato, o
movimento histórico de deslocamento de mão-de-obra das atividades agropecuárias
para as ocupações da indústria e dos serviços é bem conhecido e coincidente com
o processo de urbanização e de industrialização que se deu nos países desenvolvi-
dos e ainda ocorre em certa medida nos países em desenvolvimento.6

Contudo, hoje a realidade não é a mesma e nem é tão linear. Segundo
Riddle (2002), há comércio dos países do Caricom7 envolvendo uma gama de
serviços que até então eram incluídos entre os “outros” itens exportados. Entre
esses itens, constam os serviços relacionados à agricultura e à pesca, ao lado de
um leque de serviços.8

Os novos atributos desse tipo de atividade são também reconhecidos
nos EUA (1991), Relatório do Congresso Norte-Americano que destaca a

5. Refere-se aos serviços relacionados com a agricultura, a pecuária, a silvicultura e a exploração vegetal.

6. No caso brasileiro, muitos fatores Estado-induzidos contribuíram para tal fenômeno. Os textos de Rezende (2005) e Brandão (2002) são
referências iniciais sobre o tema.

7. Mercado Comum do Caribe, fundado em 1973 e que contabilizava 15 membros em 2002 (DEARDORFF, 2005).

8. O autor enumera também uma série de outros serviços, dentre os quais os de contabilidade, arquitetura e engenharia; os de suporte
e manutenção; os de pesquisa e desenvolvimento; os financeiros e os de pesquisa de mercado.
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importância dos efeitos multiplicadores dos serviços relacionados à agropecuária
em razão de suas ligações (backward, forward) intersetoriais.

No entanto, indicam-se os usos industriais das commodities agrícolas
como formas mais rentáveis de incentivo à atividade básica de produção agrí-
cola. Além disso, a pesquisa e o surgimento de novas variedades vegetais são
vistos como condição sine qua non para o estabelecimento e a expansão de
novos ramos industriais e de processamento. Realçam-se também os benefí-
cios potenciais advindos da biotecnologia associada aos serviços prestados à
agropecuária.

Sobre esse ponto, de acordo com Waterloo Wellington Training and
Adjustment Board (WTAB) (2002), a natureza do emprego demandado para
frente e para trás pela agropecuária tem se alterado profundamente, em dire-
ção a ocupações mais diversificadas em termos de habilidades requeridas, seja
no caso do fornecimento de insumos, como na produção final com novos atri-
butos de qualidade e de segurança, seja em atividades de suporte e de extensão
no próprio trabalho a campo. Tais resultados foram particularmente referidos
para o caso das pesquisas feitas em Ontário, no Canadá.

Esse estudo relaciona tal fenômeno à rápida expansão das funções
especializadas em biotecnologia, tanto mais no contexto de produções
agropecuárias cuja unidade média de operação seja de larga escala, caso típico
das oleaginosas, das leguminosas e dos cereais.

Robinson (1999) sustenta esse argumento ao identificar o crescimento de
importância da agricultura e dos serviços a ela relacionados na Província de Kings
no Canadá no fim da década de 1990, em especial pelo crescimento da deman-
da por insumos agropecuários e por conta da expansão dos setores de pro-
cessamento de carnes, frutas e vegetais. O autor cita como prestação de serviços
referidos à agropecuária: venda e assistência técnica de maquinário e equipa-
mentos agrícolas; vendedores intermediários de frutas e vegetais; contadores
das fazendas, e serviços de transporte de grãos; alimentos processados;9 leite,
cítricos, fertilizantes; e outros produtos agropecuários finais.

No Canadá, a Canadian Co-Operative Association (CCA, n.d.) reforça
que muitas dessas novas atividades foram estruturadas em torno de coopera-
tivas, sobretudo no caso do fornecimento de insumos como fertilizantes,
sementes, agroquímicos, venda e transporte de carne bovina processada e
processamento de carnes de aves, e marketing para a comercialização de fru-
tas e vegetais. O trabalho também destaca o surgimento de novas ocupações

9. Em relação a este tópico, veja-se Conceição e Almeida (2005) acerca de transformações na indústria brasileira de alimentos.
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relacionadas à agricultura no caso dos produtos orgânicos submetidos à
certificação, não só vegetais, mas também os lácteos.

Em particular, no que se reporta às atividades de manejo e de preservação
florestal, há de se destacar o potencial relativo ao turismo histórico ou ecológi-
co que pode vir a ser explorado nos espaços definidos como reserva florestal ou
parques de preservação ambiental no Brasil.

Nos Estados Unidos, Wells (2002) mostra a existência de áreas rurais de
grande valor estético e histórico, o que incentiva sua exploração comercial e
geração de empregos, ao mesmo tempo em que se estruturam melhores condi-
ções materiais e justificativas para a preservação dessas áreas. Segundo a auto-
ra, programas específicos para o fomento do turismo rural funcionavam, por
sua vez, nos estados da Pensilvânia e Vermont. Também na Europa, esse é um
conceito bastante defendido na atualidade, compondo-se em um dos pilares
da chamada multifuncionalidade10  do campo.

Além de todas as considerações citadas anteriormente, um ponto inescapável
é o crescimento de qualificação de mão-de-obra demandada pelo assim chama-
do agronegócio. Uma discussão terminativa acerca do perfil e da oferta de mão-
de-obra qualificada para as diversas atividades que têm se desenvolvido na
agropecuária e nas atividades extrativas mereceria um estudo específico.

Brevemente, esse tipo de demanda por mão-de-obra passa por dois ele-
mentos complicadores: a complexidade de operações entre a base da produção
e o consumidor final do produto, e a interface dessas operações em termos de
conhecimentos de diversos matizes, como o tecnológico, o ambiental, o legal,
e o financeiro, para citar os principais.

Apenas como referência, o setor agropecuário e de extração vegetal está
diretamente relacionado à demanda de profissionais de nível superior nas gra-
des de administração, economia, engenharia agronômica, engenharia agrícola,
engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia de produção, enge-
nharia de alimentos, medicina veterinária, zootecnia, nutrição, engenharia de
aqüicultura e engenharia de pesca.11

Todas essas informações revelam o fato de que o próprio uso integrado
e sustentável dos recursos disponíveis passa por um sistema educacional efi-
ciente em termos das ciências básicas diretamente atreladas à produção
agropecuária e extrativa.

10. Conceito segundo o qual a produção agropecuária não se destina apenas e tão somente à geração de bens econômicos, mas também
à preservação do meio rural e de seus traços culturais e históricos específicos, e à sustentabilidade econômica de seus moradores.

11. Para uma referência sobre as características dessa mão-de-obra em específico e das competências dela exigidas sob os diferentes
modelos de organização empresarial e de mercado, ver Gepai (2005).
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Segundo Willet (1998), a formação superior em agricultura passa pela
dificuldade de integrar muitas disciplinas12 científicas, econômicas, sociais e
práticas em leitura holística, focada na busca pela solução de problemas, os
quais trafegam entre temas que vão desde a segurança alimentar até o equilí-
brio das contas nacionais.

Esse ponto é reforçado por Loh (2001) o qual revela que, tanto nas eco-
nomias desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento, o agronegócio
depara-se com mudanças de grande velocidade, em especial pela rápida pro-
pagação de novas tecnologias entre grande número de produtores, característi-
ca conhecida dos mercados de commodities agropecuárias. Esse é um fenôme-
no, não raro, que se vincula ao estreitamento de margens de rentabilidade do
setor e à adoção de formas de manejo mais modernas por parte dos produtores
agropecuários.

No Brasil, os trabalhos de Oliveira Jr. (2000), Meirelles (2003) e Melo et
al.  (1998) analisam o setor serviços em nível agregado ou em recortes que não
vislumbram especificamente as Classificações Nacionais de Atividades Econô-
micas (Cnae) no nível das atividades analisadas neste estudo.

3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Duas foram as ferramentas imaginadas com base nos objetivos propostos. Em
primeiro lugar, a montagem de estatísticas descritivas sobre variáveis reais e
financeiras que situem as atividades de interesse no contexto da prestação de
serviços no Brasil.

O cálculo de estatísticas descritivas aplicadas às atividades observadas
permitirá dimensionar a importância delas no conjunto das atividades de pres-
tação de serviços, sondar o perfil da mão-de-obra ocupada em tais serviços,
realizar inferências sobre a parcela relativa das variáveis reais e financeiras das
empresas ao longo do período observado e investigar algumas características
importantes de distribuição espacial das respectivas firmas.

Em segundo plano, o cálculo do chamado Coeficiente de Gini Locacional
(CGL). Neste texto, são três as referências básicas que serviram de suporte
para os procedimentos de cálculo do índice, a citar, o trabalho seminal de
Isard (1960), os desenvolvimentos de Krugman (1991) e, sobretudo, o texto
aplicado de Suzigan et al. (2003).

Essa parte da metodologia consiste em medir o CGL, com base nos dados da
PAS, IBGE, para uma agregação de três classificações Cnae 4 dígitos por grandes

12. No caso da produção agropecuária há também o agravante de que muitas tecnologias de produção e manejo não podem ser simplesmente
importadas, pois as condições diferem de país para país, sendo requerida educação e pesquisa específicas em cada nação (CSAKI, 1999).
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regiões brasileiras. Tal procedimento foi aplicado a duas variáveis reais, tais como
número de estabelecimentos e pessoal ocupado médio (Pomedio) nas empresas.13

No caso específico de volume de emprego e de número de estabeleci-
mentos para as Cnae de interesse, poderiam ter sido utilizados dados da Rela-
ção Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE); porém, essa fonte de dados apresenta algumas características que li-
mitam a qualidade das informações para os propósitos desta pesquisa.

Como primeiro ponto, a Rais oferece cobertura apenas para relações tra-
balhistas formalizadas mediante carteira de trabalho assinada. Além disso, a
coleta de dados baseia-se na autoclassificação dos informantes, o que pode
gerar problemas no que se reporta ao setor de enquadramento da firma. Um
terceiro complicador decorre do fato de o declarante poder fornecer respostas
únicas em nível de empresa, ou referidas somente a partir da atividade corres-
pondente ao seu principal produto.

Essas características limitantes são particularmente mais graves no con-
texto dos serviços relacionados à agropecuária, em especial porque estes
encontram-se, muitas vezes, bastantes dispersos geograficamente e não se en-
contram, necessariamente, apenas nas áreas geográficas mais desenvolvidas.

De acordo com tais argumentos, optou-se pelas variáveis de interesse,
tomando a PAS como principal fonte de informação e a Rais como fonte com-
plementar de informação. A PAS tem duas vantagens básicas: inclui todos os
assalariados pela empresa, com ou sem carteira assinada e, portanto, mensura
os empregos formais e informais; ademais, é baseada em um critério de classi-
ficação setorial definido pelo IBGE, de modo que a empresa não se autodeclara
como deste ou daquele setor, mas isso sim é enquadrada conforme suas carac-
terísticas identificadas na pesquisa.

Nesse ponto, a idéia é, em primeiro plano, calcular os Quocientes
Locacionais (QL). Como exemplo, tomando-se o caso da variável emprego,
uma definição do QL é a seguinte:14

                                                                                                                                                     (1)

13. O Pomedio é dado pelo pessoal ocupado médio durante os meses de funcionamento da empresa, em cada ano.

14. Esse é um indicador de localização que foi originalmente devido a Isard (1960). Desde então, tem sido tradicionalmente empregado em
estudos de desenvolvimento regional. Para maiores detalhes, ver Haddad (1989), que reporta uma discussão sobre o quociente locacional.
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Em que:

E
ij
 = emprego do setor i na região j

E
i
* = emprego no setor i em todas as regiões

E* j = emprego em todos os setores na região j

E** = emprego em todos os setores em todas as regiões

   = participação do emprego do setor i na região j no emprego

do setor i em todas as regiões. Ou alternativamente, a importância relativa da
região j no emprego do setor i;

   = participação do emprego em todos os setores na região j no
emprego em todos os setores de todas as regiões. Ou ainda, a importância
relativa da região j no emprego de todos os setores.

O QL indicará se a importância relativa da região (região frente a Brasil, por
exemplo) é maior para o setor de interesse que para o conjunto dos setores. Ele não
serve para comparações estritas ou absolutas entre regiões ou municípios.15

Calculados os QL, pode-se calcular o CGL. O Coeficiente é útil para
analisar a concentração espacial das Cnae de interesse em uma específica re-
gião, um específico estado ou município, isto é, se o setor ou a atividade está
“especializando-se” em determinada base geográfica.

Ao trabalhar-se com grandes regiões, por exemplo, o primeiro passo é
ordená-las por ordem decrescente do QL, a partir de uma variável de escolha
(pessoas ocupadas, por exemplo). A seguir, constrói-se uma curva de localiza-
ção para o setor de interesse, definidos os pontos geradores da curva da seguin-
te forma:

• as coordenadas de y são dadas pelas porcentagens acumuladas da variá-
vel base em um setor de interesse, pelas grandes regiões: (Y); e

• as coordenadas de x são porcentagens acumuladas dessa mesma variável
para todos os setores, pelas grandes regiões: (X).

Em ambos os casos, a ordem de entrada dos dados é referida pelo
ordenamento decrescente do QL. No caso das cinco grandes regiões brasilei-
ras, a curva final contemplaria teoricamente cinco pontos, como no gráfico.

15. “Uma região pouco desenvolvida industrialmente poderá apresentar um elevado índice de especialização simplesmente pela presença
de uma unidade produtiva, mesmo que de dimensões modestas. ... Outra deficiência do índice é a dificuldade para identificar algum tipo
de especialização em regiões (ou municípios) que apresentam estruturas industriais mais diversificadas ...” (SUZIGAN et al., 2003).
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GRÁFICO 4
Área de concentração originária do Gini locacional

O CGL é a razão entre a área dada por â (acima) e a área do triângulo
ABC, referido por uma reta de 45º entre os eixos. Por essa construção e com
base no gráfico 4, observa-se que:

                                                                                                   
(2)

No limite, o CGL = 1 porque o valor máximo de â é dado por 

Conforme Suzigan et al.  (2003), quanto mais próximo de 1 (um) mais
concentrado territorialmente (no nosso caso, em nível de grande região) o
setor, e vice-versa.16

Krugman, que havia também empregado essa ferramenta em seu traba-
lho de 1991, discutiu alguns condicionantes que servem de lembrete na in-
terpretação dos resultados do coeficiente.

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que os critérios de classifica-
ção das atividades e dos setores são, em alguma medida, arbitrários e
condicionam o resultado final obtido. Ademais, essas classificações de regra
não conseguem acompanhar o ritmo característico de setores em expansão, o
qual acaba por subtrair atividades de setores menos dinâmicos.

Como segundo ponto, vale ressaltar que delimitações administrativas
como unidade de federação, município ou grande região não necessariamente
correspondem aos limites que captam a ocorrência de um novo fenômeno

Elaboração dos autores, com base em Krugman (1991) e em Suzigan et al. (2003).

16. No caso de um país de dimensões continentais como o Brasil, o CGL – por sua construção – tenderá a ser relativamente baixo por conta
do vasto espaço territorial em cada uma de suas grandes regiões, comparável à extensão territorial da maioria dos países europeus.
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econômico. Nas palavras do autor: “[...] regiões econômicas não respeitam
delimitações administrativas” (KRUGMAN, 1991).

Além disso, o autor alerta para o fato de que muitas variáveis construídas
em censos ou em pesquisas de a campo (como é o caso da PAS) são insuficien-
tes para permitir identificar em curto prazo mudanças que levam maior perí-
odo de tempo para registro de ocorrência, mas que se manifestam no modus
operandi dos agentes econômicos.

Não obstante, a idéia básica é tentar identificar uma especialização geo-
gráfica na prestação de serviços relacionados à agropecuária (hipótese), parti-
cularmente graças ao recente aumento da parcela relativa devida aos estados
do Nordeste e do Centro-Oeste (sobretudo) no total da produção agrícola do
país, com perda de importância relativa do Sul e Sudeste.

Os dados empregados nesses procedimentos foram os da PAS/IBGE e os
da Rais do MTE, para o caso de uso das filiais rastreadas nas sedes da PAS. 17

É preciso também referir que as Cnae objeto desse estudo foram:

• 0161-9 (serviços relacionados com a agricultura): preparação de terre-
nos de cultivo, semeadura, pulverização aérea, poda de árvores, colhei-
ta, jardinagem, contratação de  mão-de-obra para agropecuária etc.
Não se incluem as atividades de assistência técnica rural (7416-0);

• 0162-7 (serviços relacionados com a pecuária): inseminação artificial,
alojamento e cuidado de animais domésticos, condução de animais,
pastoreio etc. – exclusive serviços veterinários (8520-6); e

• 0213-5 (serviços relacionados com a silvicultura e a exploração vegetal):
avaliação de massas florestais, estimativa de valor da madeira, cuidados
florestais etc. – exclusive produção de lenha, troncos (0212-7).

Como esclarecimento, vale lembrar que no escopo da PAS a Empresa Brasi-
leira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa) nunca foi pesquisada, uma vez que a
Cnae dela é 7310, pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais, e não
faz parte do âmbito da pesquisa. As empresas estaduais de extensão rural por sua
vez, têm um CNPJ para cada Unidade de Federação (UF) e a maioria delas está
classificada na Cnae 7416-0 (assessoria em gestão empresarial e imprensa) e, por-
tanto, são do âmbito da PAS, mas não foram aqui abordadas especificamente. Em
algumas UFs elas estão classificadas como 7310, e assim não são investigadas.18

17. Ver detalhes sobre a construção do banco de dados utilizado na pesquisa do capítulo 1 deste livro e em De Negri e Salerno (2005).

18. Além disso, o escopo da pesquisa não permite isolar duas situações objetivas que ocorrem na atividade agropecuária ou de extração
vegetal. Por um lado, os serviços usufruídos pelos produtores a partir das cooperativas agropecuárias e, de outro lado, os serviços
profissionais contratados junto com firmas individuais, na forma de serviços de assistência agronômica.
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Importância e distribuição do setor

De pronto, é notável o fato de que o universo de avaliação é algo reduzido em
comparação com o total de empresas prestadoras de serviços segundo a cober-
tura da PAS. Cerca de 0,5% das empresas presentes, em todas as Cnae, per-
tencem ao objeto de estudo desse texto, o que significa em termos absolutos
quase 4 mil empresas.

Sobre tais argumentos, observem-se a tabela 1 e o gráfico 5 subseqüentes.

TABELA 1
Empresas prestadoras de serviços relacionados à agropecuária 19

GRÁFICO 5
Proporção das empresas do setor no total de prestadoras de serviços
(Em %)

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

Fonte: PAS/IBGE.
Elaboração dos autores, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

19. Os valores podem diferir das publicações da PAS por conta de atualizações posteriores à divulgação dos respectivos resultados, inclusive
porque os valores originais do banco de dados passam por revisões.
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Esses números significam dizer que, em média, no período de 1998 a
2002, uma em cada 200 empresas prestadoras de serviços era considerada
empresa prestadora de serviços relacionados à agropecuária.

Do ponto de vista da importância relativa das empresas avaliadas em
relação ao Pomedio do total de atividades, é possível identificar uma diferenciação
geográfica, com base nas grandes regiões brasileiras.

Nesse sentido, observa-se que nas regiões Sul e Sudeste as empresas
prestadoras de serviços relacionados à agropecuária são relativamente mais
importantes em termos do estoque de trabalhadores ocupados pelas atividades
de serviços.

Na região Centro-Oeste, a participação das Cnae de interesse no Pomedio
do total de serviços prestados à agropecuária cresceu substancialmente em
2002, movimento contrário ao verificado na região Nordeste ao longo do pe-
ríodo analisado.

Quanto à região Norte, a grande variabilidade dos percentuais obtidos
deve estar associada ao fato de as empresas pesquisadas nesse caso estarem
localizadas apenas nas capitais estaduais daquela região.20

TABELA 2
Participação das empresas do setor no Pomedio do total de atividades

(Em %)

Foram também detectados pequenos percentuais em relação à participa-
ção das empresas avaliadas nas principais variáveis financeiras do total de ativi-
dades prestadoras de serviços, para todas as grandes regiões.

No que se refere à comparação de importância relativa entre as regiões,
destacam-se as maiores proporções encontradas na região Sul do Brasil, sem-
pre acima de 0,50% na média do período 1998-2002. Além disso, os níveis
de gastos com pessoal e salários e retiradas dessas empresas são relativamente

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

20. Nas UF da região Norte (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins), a empresa deve estar sediada nos municípios
das capitais para participar do processo de amostragem da PAS.
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mais importantes no total dessas variáveis para as regiões Sul, Norte e Nordes-
te, o que pode sugerir que nessas regiões tais atividades são mais intensas no
fator trabalho que nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

TABELA 3
Importância do setor em variáveis financeiras do total de atividades

(Em %)

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Entretanto, no que diz respeito à distribuição da mão-de-obra das em-
presas do setor entre sedes e filiais, nos cinco anos de dados analisados, iden-
tifica-se grande expansão da mão-de-obra nas empresas sede entre 1998 e
1999, enquanto as taxas de crescimento da mão-de-obra nas filiais vêm sendo
sucessivamente maiores desde 1999.

Sobre esse ponto também é preciso reconhecer que, como os dados de
mão-de-obra das filiais foram obtidos da Rais, eles somente captam vínculos
de trabalho formais, o que pode em certa medida subestimar o volume de
mão-de-obra ocupada nas filiais.

Esses elementos podem sugerir maior penetração recente da atividade nas áreas
de fronteira agropecuária ou, alternativamente, a expansão do uso de trabalho por
meio de um modelo descentralizado das operações no espaço geográfico rural.

Quanto a tais comentários, observem-se o gráfico 6 e a tabela 4.

GRÁFICO 6
Mão-de-obra nas sedes e filiais das atividades selecionadas

TABELA 4
Mão-de-obra e seu crescimento nas empresas do setor, sedes e filiais

Fontes: PAS/IBGE, 2002 (sedes) e Rais/MTE, 2002 (filiais).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

Fontes: PAS/IBGE, 2002 (sedes) e Rais/MTE, 2002 (filiais).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Um outro recorte importante refere-se à mão-de-obra ocupada por essas
atividades. Em nível de Brasil, as empresas-sede do setor de serviços prestados
à agropecuária concentram suas ocupações no pessoal com 4a série incompleta
até 8a série completa. O número de pessoas ocupadas nessas categorias foi
crescente em praticamente todo o período entre 1998 e 2002.

Até por conta desses elementos, em termos proporcionais, as categorias de
escolaridade dominantes são a da 4a série incompleta, a da 4a série completa e a
de 8a série incompleta, com destaque para a primeira, cuja participação no total
de pessoal ocupado pelo setor nas empresas sede vem crescendo desde 1999.

Em contrapartida, também chama atenção a queda de participação das
categorias “superior completo” e “superior incompleto”, ao longo do interva-
lo de tempo disponível para a pesquisa. Esses detalhes podem ser verificados
nas tabelas 5 e 6.

TABELA 5
Perfil de escolaridade nas empresas sede do setor – número de pessoas

TABELA 6
Distribuição da escolaridade da mão-de-obra nas empresas sede do setor
(Em %)

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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No caso das unidades filiais do setor, valem também os comentários fei-
tos para o caso das empresas sede, conforme as tabelas 7 e 8. Todavia, há duas
particularidades que merecem citação. Ao longo do período, cerca de um em
cada três pessoas nas empresas filiais possuía a 4a série incompleta. De 1998 a
2002, entre as empresas filiais, a escolaridade dominante é a da 4a série in-
completa, o que não é tão claro no contexto das sedes.

Outro ponto importante na comparação entre mão-de-obra das sedes e
filiais é que, na média do período, apenas cerca de 7% da mão-de-obra ocupa-
da no setor encontrava-se nas filiais. Como a mão-de-obra medida nas filiais é
exclusivamente formal, a ocupação no setor pode estar dando-se primordial-
mente nas empresas sede (surgimento de novas firmas), por meio de contratos
formais, mas, sobretudo, por meio de relações informais de trabalho.

TABELA 7
Perfil de escolaridade nas empresas filiais do setor – número de pessoas

TABELA 8
Distribuição da escolaridade da mão-de-obra nas empresas filiais do setor

(Em%)

Idêntica análise foi realizada para as grandes regiões brasileiras e, por
questão de espaço, as respectivas tabelas constam no anexo deste trabalho.

Fonte: Rais/MTE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

Fonte: Rais/MTE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

CAPÍTULO 11_agricultura.pmd 6/9/2006, 10:19394



Prestação de Serviços à Agropecuária: Perfil e Distribuição 395

No que reporta à mão-de-obra empregada nas empresas sede do setor
nas grandes regiões brasileiras, há participação hegemônica e crescente da
região Sudeste. Em 2002, último ano disponível da pesquisa, o Sudeste
respondia por cerca de três quartos da mão-de-obra ocupada nas empresas
sede do setor. Nessa região, as empresas em questão utilizam-se principal-
mente de trabalhadores com 4a série incompleta ou 4a série completa. Essa
caracterização também é comum ao Nordeste, mas não se aplica diretamen-
te às demais regiões brasileiras.

Na região Sul, por exemplo, os indivíduos com 8a série incompleta ou 8ª
série completa são também (crescentemente) representativos no total de tra-
balhadores das empresas em análise nessa região.

O Norte e o Centro-Oeste, por sua vez, apresentam perfis diferenciados.
Na região Centro-Oeste, os indivíduos com 2o grau completo representam
importante parcela da força de trabalho ali ocupada, enquanto no Norte do
país há de se destacar a relativamente grande parcela de trabalhadores com 2o

grau completo ou com ensino superior.

Essas duas regiões contemplam maior proporção de mão-de-obra melhor
qualificada, o que sinaliza uma atividade agropecuária mais capital intensiva
(ou mão-de-obra qualificada intensiva), em linha com produção em maior
escala, ou alocada em operações especializadas.

Em relação às empresas filiais do setor, há preponderância  ainda mais
marcante da região Sudeste, que em 2002 contemplava em torno de nove
a cada dez pessoas nas empresas filiais das prestadoras de serviços
agropecuários no país. Porém, nas filiais há participação importante dos
empregados com 2o grau completo, além dos trabalhadores com 4ª série
completa e 4a série incompleta.

Há uma perda de importância relativa da região Nordeste entre as filiais;
porém, essa região diferencia-se por exibir empresas com elevada parcela de
trabalhadores que concluíram o 2o grau. Tal fenômeno, que havia se verificado
nas regiões Centro-Oeste e Norte nas empresas sede, notabilizou-se nas em-
presas do Nordeste e do Centro-Oeste no caso das filiais.

4.2 Quociente Locacional (QL) e Coeficiente de Gini Locacional (CGL)

No que se reporta ao pessoal ocupado médio das empresas observadas, as regi-
ões Sul e Sudeste mostraram-se relativamente mais importantes para os servi-
ços relacionados à agropecuária que para o conjunto dos setores de serviços.
No caso específico da região Sudeste, seu Quociente Locacional (QL) apresen-
tou-se razoavelmente estável entre 1999 e 2002.
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O Nordeste perdeu importância desse ponto de vista. Essa região foi
relativamente menos importante para os serviços relacionados à agropecuária
que para o conjunto dos setores de serviços, tratando-se de pessoal ocupado
médio nas respectivas unidades fornecedoras de serviços.

As regiões Centro-Oeste e Norte exibiram QL com grande variabilidade. No
caso do Norte, a questão deve estar relacionada à própria estratégia de amostragem
da PAS naquela área. O Centro-Oeste, ao longo dos cinco anos de observações,
foi mais importante para as ocupações dos setores de serviços como um todo
que para os serviços relacionados à agropecuária em específico.

Por fim, o indicador medido em 2002 nas regiões Sul e Sudeste é maior
que os respectivos valores de 1998 ou superior à média do período 1998-
2001. Isto é, essas regiões parecem estar tornando-se mais importantes para os
serviços prestados à agropecuária e à extração vegetal que para o agregado do
setor de serviços, em termos de pessoal ocupado.

TABELA 9
Quociente locacional da mão-de-obra nas empresas do setor

Em nível da distribuição espacial dos estabelecimentos, a região Sul foi a
região que se mostrou relativamente mais importante para os serviços relacio-
nados à agropecuária que para o total dos setores de serviços, no período ana-
lisado. Ali, o QL foi, em regra, superior à unidade.

Além disso, as regiões Sul e Norte21  foram as regiões nas quais o indica-
dor em 2002 era maior que sua média do período 1998-2001 e maior que o
valor de 1998, simultaneamente.

No caso da região Nordeste, a partir de 1998 o QL foi inferior à unidade,
o que pode sugerir também para o caso do número de estabelecimentos que a
região é relativamente menos importante para os serviços agropecuários que
para os serviços como um agregado.

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

21. Essas mudanças podem estar associadas ao aumento da parcela amostrada da pesquisa. Em 2000, houve mudança na abertura da
amostra de modo que o número de atividades foi mais detalhado, o que resultou na duplicação do número de empresas amostradas para
a maioria das Cnae da PAS.
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TABELA 10
Quociente locacional do total de estabelecimentos das empresas do setor

Como último ponto, ao avaliarem-se os resultados do QL para o pessoal
ocupado médio e para o número de estabelecimentos, pode-se aventar a idéia
de que a região Sudeste está se tornando relativamente mais importante para o
setor em termos de ocupação que em termos do número de empresas prestadoras
desses serviços no respectivo território.

Finalmente, uma avaliação do índice calculado sugere desconcentração
geográfica das atividades selecionadas. Os dados calculados para o CGL de
Pomedio nos serviços relacionados à agropecuária não sugerem uma especiali-
zação regional dessas atividades. Até pelo contrário, parece haver um processo
ou uma tendência de dispersão desses serviços pelo território nacional, com
base nas grandes regiões administrativas brasileiras.

Alguns pontos são particularmente notáveis, a saber:

• o CGL quanto mais próximo de 1 (um) mais concentrado territo-
rialmente (neste caso, em termos de regiões) é a atividade e vice-versa.
Em nenhuma das avaliações o CGL resultou acima de 0,50;

• as medidas para número de estabelecimentos sugerem desconcentração
espacial dessas atividades até 2001. O dado de 2002 indica a leve con-
centração territorial das atividades avaliadas; porém, ainda abaixo de 0,30;

• em termos de pessoal ocupado médio os resultados foram bastante mais
suaves entre os anos disponíveis para o cálculo; todavia, o patamar de
oscilação (entre 0,09 e 0,20) ainda não permite referir concentração das
atividades no espaço. Interessantemente, há maior estabilidade geográfi-
ca na concentração de mão-de-obra exigida pela atividade que no número
de estabelecimentos que a compõe, entre as diversas regiões brasileiras.

De fato, pode ser que a premissa correta seja outra. Vale dizer – em vez de
partir-se de um movimento de dispersão para uma concentração (em torno do
Centro-Oeste, hipoteticamente) – que pode estar ocorrendo o inverso: transitan-
do-se de um momento inicial de relativa concentração espacial das prestadoras
desses serviços para uma etapa de expansão geográfica dessas empresas.

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração: dos autores e do Ipea a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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Com os procedimentos metodológicos usados e o reduzido número de
anos disponíveis para a investigação não é possível definir a direção do fenô-
meno.22  Assim, um mais prolongado esforço de pesquisa é requerido para que
se obtenha uma conclusão a respeito.

GRÁFICO 7
CGL entre regiões para a mão-de-obra nas empresas do setor – Brasil

GRÁFICO 8
CGL entre regiões para o total de estabelecimentos das empresas do setor – Brasil

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

Fonte: PAS/IBGE (2002).
Elaboração: dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.

22. A mensuração precisa do fenômeno exigiria levar em conta não só o CGL para as variáveis de interesse no setor escolhido, mas também
avaliar sua performance para a população e a densidade econômica (o produto, por exemplo) nos mesmos espaços geográficos tomados
como base, o que pode vir a ser parte do segundo estágio desse estudo.
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5 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesse trabalho oferecem alguns indicadores recentes
acerca da prestação de serviços relacionados à agropecuária e à extração vegetal,
tanto do ponto de vista da distribuição espacial como da ótica das respectivas
empresas do setor.

Os dados da PAS/IBGE mostram, em primeiro lugar, um crescimento do
número das respectivas empresas entre 1998 e 2002, de tal forma a represen-
tarem algo próximo de 4 mil unidades produtoras de serviços no país.

Tal número, dada a grande diversidade de atividades englobadas no setor
de serviços, é nada desprezível, especialmente quando se toma em conta que a
PAS é uma pesquisa relativamente nova diante outras pesquisas do IBGE como
a Pesquisa Industrial Anual (PIA) ou a Produção Agrícola Municipal (PAM).

No caso das regiões Sul e Sudeste, essas empresas são relativamente mais
importantes em termos do estoque de mão-de-obra ocupado que por sua par-
ticipação em dados financeiros de custos ou em receitas operacionais.

As regiões Norte, Nordeste e Sul mostraram-se relativamente mais repre-
sentativas no caso de gastos com pessoal e salários pagos, o que sugere uma
atividade mais intensa em fator trabalho para os serviços de apoio à agropecuária
e à extração vegetal naquelas regiões. Sobre o Nordeste, também é preciso
destacar a substancial queda de importância das empresas analisadas no uni-
verso das empresas de serviços nordestinas, em termos de pessoal ocupado.

Enquanto isso, os dados de distribuição de mão-de-obra entre sedes e fili-
ais parecem sinalizar para um aumento mais que proporcional no uso de mão-
de-obra por parte das empresas sede. Acerca desse ponto, ressalve-se que, como
os dados das filiais contemplam apenas postos formais de trabalho, o crescimen-
to no uso de mão-de-obra por parte das unidades filiais pode estar subestimado.

Além disso, a mão-de-obra empregada de regra é de reduzida qualifica-
ção em nível nacional. Tanto nas unidades sede quanto nas filiais das empresas
do setor, a maior parcela de trabalhadores apresenta 4a série incompleta ou 4a

série completa.

Ao mesmo tempo, os dados regionais destacam a participação hegemônica
da região Sudeste no total de ocupados, com perfil similar ao do país; ademais, é
premente ressaltar os perfis de escolaridade distintos nas empresas sede do Norte,
do Centro-Oeste e do Sul e nas filiais do Nordeste e do Centro-Oeste, com pro-
porções significativas de mão-de-obras nas faixas mais altas de escolaridade.

De fato, o grande peso da região Sudeste, no total de pessoal ocupado pelo
setor, acaba transmitindo o perfil de escolaridade da região para o agregado nacional.
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Outro ponto refere-se aos QLs obtidos para pessoal ocupado e número
de estabelecimentos do setor. Por um lado, a região Sul do país tem mostrado-
se relativamente mais importante para as empresas do setor que para o agrega-
do do setor de serviços, na contramão do papel desempenhado pela região
Nordeste. De outro lado, e em paralelo com o fato de possuir mão-de-obra de
baixa qualificação no setor, o Sudeste mostrou-se relativamente mais impor-
tante para as Cnae analisadas no quesito pessoal ocupado que em termos do
total de empresas do setor em sua área geográfica.

Por fim, o CGL não ratificou a existência de um movimento de concen-
tração das empresas do setor em direção ao Centro-Oeste. Em realidade, a
hipótese vigente pode ser a inversa, qual seja, a de que existe uma dispersão
das empresas prestadoras desse tipo de serviços.

Não obstante, a análise simultânea das estatísticas descritivas e dos QLs
aponta algo ainda mais distinto da hipótese inicial, ou seja, a idéia de que uma
eventual concentração das empresas do setor, se existir, dá-se no sentido das
tradicionais regiões Sul e Sudeste.

Essa nova hipótese é plausível teoricamente, uma vez que os serviços cons-
tituem-se em uma relação econômica quase que pós-industrial, característica
das regiões de capitalismo avançado. Como as regiões Nordeste e Centro-Oes-
te não se enquadram nesse perfil e como o Brasil detém regiões de dimensões
continentais, são necessários mais anos de dados disponíveis e maior número
de empresas – que possibilitariam inclusive maior desagregação – para uma
conclusão acerca da dispersão ou da concentração espacial das Cnae de interes-
se, o que indica a continuidade do presente trabalho.

Além disso, o lembrete de que critérios administrativos não necessaria-
mente captam a ocorrência de um novo fenômeno econômico continua válido,
em especial no caso da produção agropecuária – e dos serviços a ela correlatos –
diretamente afetados por condições naturais preexistentes de solo e clima.

Por fim, a respeito da discussão desenvolvida neste estudo, não se pode
deixar de citar a necessidade de políticas de extensão que levem em conta os
diferentes perfis regionais identificados no trabalho, tanto mais no atual cená-
rio de precarização dos serviços de extensão rural prestados pelos órgãos gover-
namentais, em detrimento, sobretudo, dos pequenos e do médios produtores.

No caso do setor agropecuário e das atividades extrativas vegetais, as
especificidades regionais são condicionantes objetivas não só da produção fi-
nal como também dos serviços prestados em suporte e em apoio, especialmen-
te no caso de um país de vasto espaço geográfico e sob variadas condições
edafo-climáticas, como é o caso brasileiro.
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ANEXO

TABELA 1
Perfil de escolaridade nas empresas sede do setor – total de pessoas – Brasil e regiões

Fonte: PAS/IBGE (sede) e a Rais/MTE (filiais).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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TABELA 2
Distribuição da escolaridade da mão-de-obra nas empresas sede do setor – Brasil e regiões

(Em %)

Fonte: PAS/IBGE (sede) e a Rais/MTE (filiais).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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TABELA 3
Perfil de escolaridade nas empresas filiais do setor – total de pessoas – Brasil e regiões

Fonte: PAS/IBGE (sede) e a Rais/MTE (filiais).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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TABELA 4
Distribuição da escolaridade da mão-de-obra nas empresas filiais do setor – Brasil e regiões

(Em %)

Fonte: PAS/IBGE (sede) e a Rais/MTE (filiais).
Elaboração dos autores e do Ipea, a partir de transformação dos dados obtidos nas fontes.
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