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1. Introdução 

  

 Nos últimos dezoito anos, o consumo de soja sofreu um grande aumento 

em todo o mundo. De 1990 para 2005, sua produção passou de 100 para 

aproximadamente 200 milhões de toneladas. Tal aumento foi provocado pelo 

crescimento mundial no consumo de carne e pela crescente participação da 

soja nas rações animais, em especial, na Europa e na Ásia, fator destacado 

pelo crescimento populacional e a emergência econômica de países como a 

China, que em seis anos teve o seu consumo de carne aumentado em mais de 

85%, passando de exportadora à maior importadora de soja (Articulação Soja 

Holanda, 2006). 

Depois do arroz, do trigo e do milho, a soja é a cultura agrícola mais 

cultivada no mundo por apresentar elevado teor de proteínas. É base para a 

produção de óleo, sendo a maior parte de sua produção mundial empregada na 

fabricação de ração para animais. Originária do nordeste da China, 

inicialmente, era cultivada apenas em regiões temperadas, entretanto, com as 

inovações tecnológicas implementadas em sua produção a partir de mudanças 

nos padrões mecânico, químico e biológico, hoje, também pode ser cultivada 

em regiões subtropicais e tropicais como o Brasil.  

Os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina destacam-se na produção 

mundial desta commodity, valendo ressaltar que a maior parte de sua produção 

na América do Sul é exportada, principalmente, para a Europa e a China. A 

produção, a comercialização e o processamento de soja, atualmente, formam 

uma cadeia com muitos elos, que contam com a participação de diversos 

                                                 
1 Mestranda em Geografia, Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio. Bacharelado e 
Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2008).     
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atores. Entretanto, parte considerável da cadeia é controlada por um pequeno 

número de empresas, o que estabelece fortes processos de diferenciação 

socioespacial, configurando uma nova divisão territorial e social do trabalho.  

No Brasil, empresas agroindustriais têm se deslocado da macrorregião 

Sul para o Centro-Oeste, construindo plantas monumentais com perspectivas 

de alcançar escalas produtivas ainda não vistas em termos de cadeia 

carne/grãos. A partir dos anos 2000, tal movimento vem sendo incrementado, 

especialmente, em alguns dos municípios sob influência da BR-163 mato-

grossense.  

O ano 2000 marcou a eclosão de uma “crise” no modelo de produção 

agrícola do cerrado mato-grossense embasado na monocultura da soja. 

Distante dos grandes centros consumidores, para colocar o produto no 

mercado de forma a competir, cada vez mais passava a ser necessário 

diversificar e integrar atividades, o que, atualmente, ocorre através da 

implementação da cadeia carne/grãos. As grandes empresas agrícolas 

passaram a enfrentar a concorrência utilizando-se não só de estratégias de 

expansão, diferenciação e diversificação de sua produção, mas também da 

introdução constante de novas tecnologias de processo e de produto e da 

capacitação tecnológica de sua mão-de-obra. No tocante às empresas e aos 

produtores, esse comportamento caracterizou-se por uma significativa 

reorganização de suas atividades, enfatizando a coerência e a sinergia entre 

empresas, de inter-relação entre agentes produtivos.      

Como afirma Bernardes (2008), esta “crise” foi provocada por fatores 

que afetaram a estrutura de custos e a rentabilidade dos produtores como a 

falta de poupança, além de entraves infra-estruturais, principalmente no que 

tange aos transportes, o que se agravou em função da distância dos principais 

portos de exportação. Além dos fatores apontados, a “crise” vinculou-se às 

alterações do preço das commodities no mercado internacional, sinalizando os 

limites de um modelo técnico-produtivo assentado em um único produto, que é 

refém das flutuações do mercado internacional. 

Em leituras e nos trabalhos de campo realizados na área em 2006 e em 

2008 verificamos que, especialmente a partir de 2005, a diversificação foi 

apontada como uma saída à “crise”, consistindo na implantação de cadeias 

agroindustriais em sistemas de suínos, bovinos e de aves, aproveitando a 
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grande produção de grãos da região. Trata-se da verticalização da produção 

em que cadeias incorporam tecnologias com vistas a atender segmentos de 

consumo mais exigentes com a utilização de técnicas ainda mais apuradas, o 

que ocorre a partir de transformações no trabalho, reproduzindo uma 

organização espacial particular à área concentradora desta atividade.  

O que estamos chamando de “crise” foi assim definida pelos grandes 

empresários e/ ou produtores do setor, os quais, como solução, passaram a 

investir em diversificação e verticalização da produção, ganhando em 

agregação de valor ao promover o incremento da produção de algodão, 

investindo na criação de aves, de suínos e de bovinos e na fabricação de óleo 

e de ração, principalmente em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, 

municípios de Mato Grosso. Tais considerações se expressam no trecho 

abaixo, que foi extraído da revista da empresa Vanguarda do Brasil2: 

 

(...) Há muito tempo constatamos que produzir no sistema de 
monocultura, matérias-primas a baixo valor agregado não seria 
sustentável. Por isso, nos organizamos com uma receita econômica 
diferenciada e hoje a nossa empresa é a mais diversificada e 
verticalizada do Centro-Oeste (2007, p. 5).    
 
         

Importa ressaltar que não objetivamos definir o que vem a ser esta 

“crise” ou até mesmo questionar profundamente se tais mudanças configuram 

ou não uma crise. Em linhas gerais, o que buscamos é analisar as 

repercussões da implementação da cadeia carne/grãos nas exigências por um 

determinado perfil de trabalhador em cada um de seus segmentos (produção 

de grãos e de ração, aves, suínos e bovinos), tendo como referência as 

modificações no padrão técnico e os seus efeitos espaciais na área 

concentrada em produção de soja da região sob influência da BR-163 (MT), 

área que vem reunindo elementos capazes de atrair e viabilizar a formação de 

tal cadeia. 

                                                 
2 A Vanguarda do Brasil é uma das empresas de maior produção de soja do Brasil, localizada 
na região sob influência da BR-163, no médio norte de Mato Grosso, possui uma extensão 
territorial de mais de 170 mil hectares em franca produção e com todas as operações 
informatizadas, tendo como prioridade o investimento em tecnologias avançadas (Revista 
Vanguarda, 2007).          
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Contextualizada a problemática, no segundo capítulo deste trabalho 

delimitamos a nossa área de estudo e o recorte temporal a ser trabalhado, 

justificando estas escolhas ao melhor explicitar o nosso objetivo e sinalizar a 

relevância do tema, passando à apresentação da questão central e das 

questões específicas levantadas, o que foi apresentado no terceiro capítulo.  

Nos capítulos quatro e cinco, tratamos de questões de caráter teórico-

metodológico, onde, em um primeiro momento, contextualizamos o processo 

de produção do espaço viabilizador da implantação do modelo de produção 

que vem se configurando na cadeia carne/grãos da BR-163. No item seguinte, 

apontamos algumas mudanças em termos de técnica, trabalho e espaço 

provocadas pela entrada do novo modelo técnico-produtivo. 

 Destarte, depois de fazer algumas análises iniciais das observações 

realizadas nos trabalhos de campo realizados em 2006 e 2008, no capítulo 

seis, apresentamos um breve ensaio sobre a articulação entre técnica, trabalho 

e espaço, passando às considerações finais, onde tecemos alguns comentários 

sobre a atual fase da pesquisa.      

 

2. BR-163 em foco 

 

A área de estudo está localizada no eixo sob influência da BR-163, que 

liga Cuiabá (MT) à Santarém (PA), sendo uma das principais vias de 

escoamento da produção de soja do Brasil. Como resultado de pesquisa do 

Núcleo de Estudos Geoambientais da UFRJ (NUCLAMB), essa área foi 

subdividida em termos de produção de soja, que, nesta ordem, de Cuiabá ao 

norte de Mato Grosso, é formada por três sub-regiões: área concentrada, área 

de forte expansão e área de fraca expansão em produção de soja3. Neste 

estudo, focamos três dos seis municípios da área concentrada que, conforme 

Bernardes (2006), constituem a área produtora de soja mais antiga, onde a 

atividade se encontra mais consolidada e o processo de concentração tem sido 

                                                 
3 Indo de Nova Mutum a Sorriso, a área concentrada é formada pelos 6 municípios seguintes: 
Diamantino, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Sorriso e Tapurah. A partir de 
Sinop, envolvendo um conjunto de municípios como Vera, Cláudia, Santa Carmem e Feliz 
Natal, entre outros, está a área de forte expansão, que é formada por mais de 10 municípios. 
Constituída por mais de 15 municípios, em direção ao norte do Estado, alcançando a Pré-
Amazônia, temos uma imensa área ainda em fraca expansão no cultivo de soja, onde 
predominam as atividades precursoras da agricultura moderna.         



 

 

8 

crescente, constituindo um espaço exclusivo de certo número de atividades e 

relações, o que ocorre pela implantação mais consolidada dos dados da 

ciência, da técnica e da informação.              

Destarte, trabalhamos com os municípios de Lucas do Rio Verde, Nova 

Mutum e Sorriso (mapa I), municípios que compõem a área concentrada. Tal 

escolha advém da significância desses três municípios no desenvolvimento da 

cadeia carne/grãos, considerando o fato dos projetos em execução na área, 

seja na produção de aves, suínos ou bovinos, anunciarem a constituição da 

maior cadeia carne/grãos da América Latina com a presença da Sadia em 

Lucas do Rio Verde, da Perdigão em Nova Mutum e da Anhambi em Sorriso.     

Tendo como referência esta área de estudo, objetivamos identificar e 

analisar as especificidades da cadeia carne/grãos no que tange às demandas 

por recursos humanos exigidas, atrelando-as ao nível técnico implementado. 

Tais demandas de trabalho na totalidade da pesquisa, têm sido analisadas em 

cada segmento da cadeia em seus aspectos quantitativos e qualitativos, onde 

consideramos as conseqüentes (re)organizações espaciais desdobradas por e 

a partir de tal processo que, por estar em estudo, ainda não será apresentado 

neste trabalho.  

O nosso recorte temporal é o período pós-2000, momento de 

significativa implementação da cadeia carne/grãos na área como saída a uma 

“crise” identificada por grandes produtores e/ ou empresários do setor. Este 

estudo, portanto, vem analisando as significativas transformações na esfera 

trabalho advindas do processo de reestruturação produtiva e de 

(re)organização do espaço, assim como o significado da implantação dessas 

mudanças, procurando apreender não só as mudanças, mas as possíveis  

permanências nas “novas” demandas por trabalho. 

A relevância do tema pode ser explicitada de maneira geral pela demanda 

por estudos sobre o “mundo trabalho”, tendo como referência a importância de 

um aprofundamento teórico nas vinculações entre técnica, trabalho e espaço, 

temática ainda pouco explorada pela geografia e ciências afins no que tange à 

apreensão da configuração de novas relações estabelecidas no espaço agrário 

moderno.  
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De forma mais específica, destacamos a necessidade de estudar as 

novas relações entre técnica, trabalho e espaço na área de expansão da 

cadeia carne e grãos na região concentrada da BR-163, área que ocupa 

posição de destaque não só no Estado de Mato Grosso, mas no mercado 

nacional e mundial no que tange à produção de grãos. Por conseguinte, a área 

em estudo assume importância não só na escala produtiva alcançada pelo 

Estado, mas, especialmente, nas novas formas de trabalho necessárias e na 

própria (re)organização socioespacial em andamento a partir da 

implementação de elevado nível técnico.          
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Mapa I 

     

   

 



 

 

11 

3. Técnica, trabalho e espaço na cadeia carne/grãos da BR-163: 

alguns questionamentos  

 

Para apresentar a questão central, sucintamente, retomamos o contexto 

de instauração de nossa problemática, ressaltando a configuração de uma 

“crise” do modelo de produção pautado exclusivamente no cultivo de soja, que 

foi identificada a partir de 2000. Tal “crise”, por nós interpretada como uma 

nova fase da “agricultura moderna” na área, se expressou em termos de 

entraves infra-estruturais e alterações do preço das commodities no mercado 

internacional, fatores que afetaram a estrutura de custos e a rentabilidade dos 

produtores. A “crise” foi assim denominada pelos grandes produtores e 

empresários do ramo, os quais apontaram como solução a diversificação da 

produção através de investimentos no cultivo de algodão, fabricação de ração, 

na criação e abate de frangos, suínos e bovinos, agregando valor às atividades 

ao criar “ilhas de produção”, que se estabelecem a partir do incremento de 

determinados tipos de fixos (objetos) e de fluxos (ações) em cada circuito da 

produção da cadeia carne/grãos.  

Baseado no incremento do tripé técnica, ciência e informação, passa-se 

a novas demandas por trabalho em termos de quantidade e qualidade, 

apontando para a sua centralidade, contexto que sinaliza a importância de se 

qualificar a intrínseca relação entre a técnica, o trabalho e o espaço na BR-163, 

identificando as possíveis mudanças e permanências na esfera trabalho, assim 

como as repercussões espaciais estabelecidas com a entrada da cadeia 

carne/grãos.  

Em alguns setores, há mais demanda por quantidade do que por 

qualidade, existindo um significativo emprego de trabalho menos qualificado. O 

processo de modernização se realiza através do aumento da demanda por 

todo tipo de trabalho (“qualificado”, “semiqualificado” e “não-qualificado”), mas 

em níveis diferenciados. O que se observa é a articulação de “novas” e “velhas” 

formas de trabalho, ou seja, de “modernas” e “arcaicas” relações de trabalho. 

Destarte, a nossa questão central para a qual estamos buscando respostas é a 

seguinte: 
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Com a introdução de inovações técnicas na configuração do meio 

técnico-científico-informacional estabelecido com a implementação 

da cadeia carne/grãos na área concentrada da BR-163, promotora 

de mudanças na (re)organização espacial, que novas formas e 

relações de trabalho são introduzidas, o que permanece e o que é 

eliminado em termos de trabalho? 

 

Ressaltada a questão central, levantamos questões específicas que nos 

provocam inquietações movedoras desta pesquisa.  

 

1) Como, por que e para que a cadeia carne/grãos se estende para o 

Estado de Mato Grosso e se instala, especificamente em Lucas do Rio 

Verde, Nova Mutum e Sorriso? 

 

2) Qual o modelo técnico-produtivo presente na área? Como o meio 

técnico-científico-informacional se expressa na contemporaneidade 

nessa área e como se apresenta em termos de instalação de novos fixos 

e fluxos?                 

 

3) Tendo em vista o constante incremento técnico exigido nessa atividade, 

que perfil de trabalhador é demandado em termos de vínculo 

empregatício, de qualificação e de renda em cada segmento da cadeia 

carne/grãos?  

 

4) Que novas relações de trabalho se estabelecem nesse contexto, o que 

muda e o que permanece? 

 

5) Vendo nas exigências por mudanças em termos de trabalho, uma 

demanda de suma importância para a efetivação do uso de novas 

técnicas na implementação da cadeia carne/grãos, como esta intrínseca 

relação entre técnica e trabalho repercute espacialmente?          
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4. A produção do espaço no processo de implantação da 

cadeia carne/grãos na BR-163 

 

Para entendermos o processo de implantação do modelo de produção 

que vem se configurando na área concentrada em produção de soja da região 

sob influência da BR-163, é necessário que nos reportemos à década de 1970, 

período em que ocorreram as primeiras iniciativas na ocupação e produção de 

soja no cerrado mato-grossense. Em linhas gerais, o modelo que começou a 

ser implementado a partir da década de 1970, que chamaremos de 

“tradicional”, se expandiu no cerrado mato-grossense efetivamente em 1980, 

caracterizando-se por ser monocultor com base na produção de soja, 

plantando sorgo e milho em períodos de entressafra. Tal modelo deixa o 

produtor à mercê das flutuações do mercado internacional desta commodity, 

além de limitar a base de lucros, já que, em sua imensa maioria, a soja é 

vendida apenas in natura, perdendo em agregação e diversificação da 

produção.  

Nesse período, o governo militar brasileiro colocou em ação programas 

que se constituíram no sustentáculo do “desenvolvimento” do Brasil Central, 

desencadeando uma política que visava abastecer os centros urbanos e 

incentivar a exportação de produtos não tradicionais através do aumento da 

produção e da produtividade (Bernardes, 1996). A criação de infra-estrutura 

para o desenvolvimento do Centro-Oeste se deu com a criação de 

instrumentos como o Prodoeste e o Polocentro (1975) que, vinculados ao 

Programa Corredores de Exportação e apoiados no crédito favorecido, visaram 

a “ocupação racional” dos cerrados e o seu aproveitamento em escala 

empresarial. Nesse contexto, obedecendo às orientações da política agrária 

estabelecidas nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), o Incra 

implementou diversos projetos oficiais de colonização, incentivando a 

participação de empresas particulares de colonização e cooperativas 

agropecuárias como ação complementar aos programas oficiais de 

colonização.   

A ocupação mais expressiva da BR-163 se insere em tal contexto, quando 

o governo estimulou a colonização oficial e particular, com predomínio dessa 
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última, organizada por empresários oriundos principalmente de São Paulo e do 

Paraná, o que representou uma abertura para a ocupação econômica nos 

moldes atuais. A colonização privada iniciada em meados da década de 1970, 

prosseguiu até o final da década de 1980, originando muitos municípios e 

cidades, cujos núcleos urbanos possibilitaram a apropriação capitalista e a 

aceleração da reestruturação espacial da área sob influência da BR-163. Com 

o processo de colonização pública e privada instaurado na área, a BR-163 foi 

se constituindo em uma das principais áreas de expansão da agricultura 

moderna no Estado de Mato Grosso, representando uma nova racionalidade do 

capital.  

No período, agricultores experientes do Sul do País se deslocaram para a 

região à procura de terras baratas para plantar soja, reunindo importantes 

recursos de capital, tanto em termos de instalações, maquinaria e 

equipamento, quanto em infra-estrutura para o desenvolvimento desta 

atividade. Tratava-se de aproveitar as vantagens de localização em escalas 

mais amplas, que permitiam mudanças na magnitude da produção e nos níveis 

de produtividade, possibilitando a manipulação estratégica das diferenças 

territoriais (Moreno, 2005).   

O grande êxito produtivo evidenciado pelos altos rendimentos médios 

alcançados na área, desde o início da implementação da produção de soja, 

advém da progressiva alteração dos padrões mecânico (máquinas), químico 

(fertilizantes) e biológico (sementes melhoradas), já que, apesar da topografia 

ideal para o uso de máquinas, o cerrado apresenta solos que necessitam de 

correção para o cultivo. Assim, a efetiva entrada da soja na área ocorreu em 

1980 através da modernização da agricultura, viabilizadora do boom inicial 

deste cultivo. Em 1990, houve uma significativa intensificação e expansão da 

soja viabilizada pelo marcante aperfeiçoamento e implementação de inovações 

técnicas na produção, que, a partir da “crise” de 2000 vem configurando a atual 

fase do modelo de produção embasado na diversificação instaurada com a 

implantação da cadeia carne/grãos.  

 Por que a cadeia se estabelece na BR-163? De acordo com Bernardes 

(2008) e a partir de dados e informações coletadas em campo (2006 e 2008), 

empresas agroindustriais como a Sadia e a Perdigão, buscando vantagens 
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produtivas e o aumento de seus lucros, através da prática espacial da 

seletividade4, começaram a se expandir para o Centro-Oeste pelas 

possibilidades de escala de produção, formando “ilhas de produção” ao 

aproveitar a proximidade do cultivo de matérias-primas como a soja e o milho 

para ração5, utilizando o significativo nível de concentração técnica já existente 

e se beneficiando das substanciais vantagens como oferta de grandes áreas 

para suas instalações, infra-estrutura e isenção de impostos durante anos.  

 É fato, portanto, que nos últimos dez anos tem ocorrido uma re-

orientação na produção agroindustrial de aves e suínos, da macrorregião Sul 

para a macrorregião Centro-Oeste. Apoiados em Talamini (1998), Andrade et 

al. (2007), analisam o comportamento das atividades de suinocultura, avicultura 

e produção de grãos quanto às vantagens das novas regiões do Centro-Oeste, 

destacando o custo da produção, o processamento e a distribuição, o potencial 

para realizar alianças estratégicas, os incentivos governamentais, a legislação 

ambiental, a capacidade da planta de abate, a densidade populacional, a 

aceitação legal e social, além da infra-estrutura, que são vantagens oferecidas 

especialmente por municípios de Mato Grosso, onde a cadeia tem sido 

instalada.  

 De 1997 a 2002, enquanto o Sul apresentou crescimento de 80% na 

produção de carne de frango e de 7% no efetivo do rebanho suíno, no Centro-

Oeste essas taxas foram de 132% e 7%, respectivamente. Contudo, essa nova 

orientação não deve ser entendida como uma migração em massa da 

produção, visto que a macrorregião Sul continua sendo uma área de grande 

destaque no setor, permanecendo competitiva e dinâmica (Andrade et al., 

2007). Ressaltamos que o crescimento da criação animal no Centro-Oeste não 

pode ser explicado somente pelo custo dos grãos, ou seja, não se resume ao 

custo de atendimento à demanda de carnes, ao preço do milho e a proximidade 

deste com as agroindústrias, que são fatores importantes, mas que não são 

                                                 
4 As práticas espaciais são meios efetivos através dos quais se objetiva a administração e o 
controle da organização espacial em sua existência e produção. No processo de organização 
de seu espaço, o Homem age seletivamente, decidindo sobre um determinado lugar conforme 
este apresente atributos julgados de interesse de acordo com os diversos projetos 
estabelecidos, o que configura a prática espacial da seletividade (Corrêa, 1996).            
5 Os dois ingredientes mais importantes da ração são o milho (aproximadamente, 67%) e o 
farelo de soja (aproximadamente, 33%).  
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suficientes para explicar a expansão da cadeia carne/grãos para a região, de 

acordo com Helfand e Rezende (1998).     

 Tais autores afirmam que, de maneira geral, os custos de logística, em 

especial de transporte, são fatores que limitam o ganho de competitividade das 

cadeias agroindustriais de aves e de suínos no Brasil, em virtude de sua 

elevada participação na matriz de custos das empresas. Portanto, entendemos 

que o conhecimento da logística locacional de mínimo custo das novas 

agroindústrias de abate e processamento de aves e suínos seja imprescindível 

para auxiliar os atores do setor privado e governamental nas tomadas de 

decisões com vistas a ampliar a competitividade dos distintos setores, o que 

depende de inovações técnicas e de transformações no “mundo do trabalho”, 

estabelecendo uma nova divisão territorial do mesmo.  

 Portanto, embora nada impeça que essa mudança tecnológica e 

institucional tenha lugar no Sul — e, de fato, ela já vem ocorrendo —, 

tendências indicam que a modernização tem se dado mais através de novas 

unidades no Centro-Oeste do que por transformação de unidades no Sul. De 

acordo com Helfand e Rezende (1997), em primeiro lugar, a mudança para o 

Centro-Oeste permite às grandes empresas redesenhar estratégias de 

integração; em segundo, o movimento de re-localização tem a vantagem 

adicional de evitar os custos do que poderia ser um processo penoso e 

politicamente explosivo de ajustamento no Sul; e em terceiro lugar, as políticas 

públicas podem estar favorecendo o Centro-Oeste, já que o seu Fundo 

Constitucional beneficia investimentos nessa área relativamente mais do que 

no Sul, além de incentivos fiscais em nível local que estimulam as empresas a 

se expandirem na região. É possível, além disso, que restrições ambientais 

relacionadas com o odor, com a poluição da água e com o manejo dos dejetos 

estimulem mais ainda o distanciamento das regiões mais densamente 

povoadas do Sul.  
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5. Um novo modelo de produção? Técnica, trabalho e espaço6  

 

 O “novo modelo” de produção instaurado com a cadeia carne/grãos não 

se estabelece a partir de uma inclusão igualitária de pequenos, médios e 

grandes produtores no processo de produção, não alcançando a todos os 

espaços ao mesmo tempo e nem com a mesma intensidade, vem sendo 

estabelecido a partir de um significativo incremento da escala de produção. A 

mudança da escala de produção se dá através da alteração dos processos de 

produção, das formas, das funções e das estruturas associadas a essas 

funções, instaurando-se a partir da entrada de novos objetos e ações, que se 

estabelecem mesclando o modelo “tradicional” e o “moderno”. Não há o total 

extermínio de um modelo para a entrada de outro, o que caracteriza o novo 

modelo pela presença de coexistências. De fato, o que os grandes produtores 

e/ ou empresários estão chamando de “crise” pode ser entendido como uma 

nova fase no contexto do processo de modernização da agricultura que, hoje, 

esboça uma distinta configuração através da cadeia carne/grãos.  

 Tal afirmação fornece elementos para a apreensão do que estamos 

chamando de modelo “tradicional” e de modelo “moderno”, pois interpretamos 

que se trata de uma nova fase da agricultura moderna na área concentrada da 

BR-163, que se expressa com determinadas características antes de 2000 e 

outras características em um período pós-2000, sendo assinalado pelo 

entrelaçando de permanências e de mudanças em termos de formas e 

conteúdos, teorias e práticas, principalmente no que se refere ao trabalho. 

 Atrelado à significativa mudança da escala de produção possibilitada 

pela “migração” da cadeia carne/grãos para a BR-163, a partir de inovações 

técnicas e novas demandas por trabalho, privilegia-se os grandes capitais, 

exacerbando as diferenças entre os grandes, os médios e os pequenos 

produtores7, significando o acirramento da concentração de terras e de renda, 

processo que, paulatinamente, inviabiliza a participação efetiva dos pequenos 

produtores da condição de integrado. Segundo Bernardes (2006), somente os 

                                                 
6 Este capítulo foi escrito, tendo como base análises iniciais e/ resultados preliminares de 
observações de campo.  Realizamos trabalho de campo em Lucas do Rio Verde e em Nova 
Mutum em julho de 2006 e em julho de 2008. 
7 Não objetivamos, por ora, qualificar o que estamos chamando de grande, médio ou pequeno 
produtor, mas o faremos na dissertação.  
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que dispõem de grandes capitais, muita terra e outros acessos podem 

diversificar, o que instaura maior competição entre os diferentes capitais e 

limites para a diversificação, conduzindo, sobretudo, à concentração nas mãos 

de grandes produtores e/ ou empresários. Dentre outras repercussões sócio-

espaciais, no que tange ao trabalho, devido ao elevado nível técnico 

empregado, há significativa redução do número de trabalhadores em cada 

segmento da cadeia, apesar do crescimento do emprego direto e indireto 

resultante do aumento da escala de produção.  

 Não se tem aqui a pretensão de esgotar ou aprofundar a discussão 

acerca da diferenciação do “modelo de produção tradicional” (monocultor) para 

o “modelo moderno” baseado na diversificação, mas apontar para o 

entendimento de questões relacionadas à introdução deste “novo modelo”, 

sobretudo, no que tange às transformações em termos de trabalho, advindas 

da implementação de inovações técnicas, que em suas inter-relações (técnica 

e trabalho) são, simultaneamente, resultado e motor da (re)organização 

espacial que se esboça. Tais transformações expressam características gerais 

deste novo modelo de produção, que, todavia, adquirem formas particulares 

em cada segmento da cadeia carne/grãos.  

Cada segmento da cadeia, seja o circuito de aves, de suínos ou de 

bovinos, é estabelecido a partir de fixos como aviários e frigoríficos, no caso 

das aves, e fluxos que a partir de ações são criados, adquirem significados e 

papéis distintos neste sistema produtivo dotado de redes de informações. Tais 

redes de informações movimentam e estabelecem o funcionamento de cada 

segmento da cadeia, organizando, simultaneamente, as partes e a totalidade 

do sistema produtivo (Bernardes, 2006).  

Segundo Santos (2006), na medida em que se intensifica a produção do 

meio técnico-científico-informacional, há a geração de fluxos complexos mais 

intensos, extensos e seletivos, em um comportamento em que a circulação 

comanda a produção, revelando o uso diferenciado do espaço e uma nova 

hierarquia de lugares. Nesse contexto, o autor assinala que entender a 

dinâmica de funcionamento do espaço significa apreender o movimento, 

apontando para a importância da circulação, cujos fluxos se revelam cada vez 

mais intensos, extensos e seletivos (Santos, 2006).  
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De acordo com Bernardes (2006), para que as empresas agropecuárias 

se mantenham no mercado, é indispensável profissionalizar-se, dominando as 

ferramentas das novas tecnologias, especialmente as de informação, para 

controle da produção em todas as suas etapas, do plantio à colheita, assim 

como nos demais segmentos da cadeia carne/grãos. Os novos fluxos, a 

exemplo dos fluxos de capitais, de crédito, de informações, de 

telecomunicações, permitem perceber o tempo e o custo necessários para 

movimentar a produção, implicando na criação de infra-estruturas físicas e 

sociais, de modo a criar paisagens geográficas, que se estabelecem a partir de 

novos significados de espaço e de tempo (Harvey, 2005).  

Em um contexto de competitividade acentuada, junto com os sistemas 

de transportes e financeiros, os sistemas de telecomunicações ganham 

importância singular. Os fluxos de conhecimento aceleram o movimento 

creditício e de informação, alterando o arranjo do espaço ao buscar torná-lo 

mais produtivo. Não há dúvidas, portanto, que tais alterações criam 

desigualdades espaciais e novas hierarquizações. A desigualdade espacial se 

vincula à divisão do trabalho, que é um meio para articular as relações sociais, 

expressando uma característica marcante do capitalismo, que é o seu 

desenvolvimento desigual no espaço e no tempo (Santos, 2006).                                                                                        

 É fato que as cadeias agroindustriais de aves e suínos, sobretudo, têm 

se caracterizado por crescente dinamismo em razão das mudanças nas 

características dos produtos, da inserção no mercado internacional, dos 

ganhos tecnológicos e das sensíveis alterações nas escalas de operações, o 

que tem desempenhado relevante papel na geração de emprego. Tomando 

como exemplo a avicultura brasileira, em Matos (1996), verificamos que 

passamos de um estágio estratégico imitativo e dependente centrado na 

compra de pacotes tecnológicos oriundos de multinacionais ligadas aos setores 

de genética animal e de insumos fármacos-químicos para o defensivo, cuja 

característica principal é a elevação da capacidade interna de incorporar 

progresso técnico de forma a manter e aumentar seus índices de 

desenvolvimento, procurando acompanhar os países mais “desenvolvidos”. 

  Seja na produção de aves, suínos ou bovinos, a cadeia carne/grãos já 

vem participando da organização do espaço mato-grossense há alguns anos, o 

que vem se intensificando é a transferência da sua concentração do Sul para 
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este Estado. Segundo Bernardes (2007), os projetos em execução na área 

concentradora da agricultura moderna na BR-163, principalmente em Lucas do 

Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, na produção de aves, suínos ou bovinos, 

anunciam a constituição da maior cadeia carne/grãos da América Latina.  

 Baseado em trabalhos de campo realizados em Lucas do Rio Verde e 

Nova Mutum em 2006 e em 2008, percebemos, que a Sadia localizada em 

Lucas do Rio Verde é o principal ator desta cadeia, devendo produzir um total 

de 375 mil frangos/dia até o final de 2008, sendo a meta atingir 500 mil 

frangos/dia, além de estar investindo na industrialização de suínos e de 

fábricas de ração. Com investimentos da ordem de 300 milhões de reais, hoje, 

possui 2000 funcionários, prevendo a geração de mais 4000 empregos diretos. 

Em Sorriso, destacamos a integradora Anhambi na produção de frangos e em 

Nova Mutum, o complexo da Perdigão, industrializando suínos e aves com 

vistas a alcançar a produção de cerca de 300 mil frangos/dia até o ano que 

vem. Todas se articulam com as regiões produtoras de grãos, o que significa o 

aumento da demanda por soja e milho (ração), agregando maior valor à 

“cadeia da soja” ao objetivar reduzir o espaço entre a produção primária e o 

consumo, o que implica no retorno mais rápido do capital (Produtor Rural, 

2007). 

 Este processo é acompanhado pelo encarecimento de fatores de 

sobrevivência básicos como alimentação, vestuário e moradia, sendo o último 

provocado pela supervalorização do solo, mais diretamente ligado ao 

crescimento econômico das áreas, além do incremento populacional e aumento 

da densidade demográfica, associados ao significativo acréscimo da demanda 

por trabalho, sobretudo, pela instalação e desenvolvimento das empresas 

integradoras (Sadia, Perdigão e Anhambi nesse caso). Conforme a Revista 

Produtor Rural (2007), com o início da construção da planta da Sadia, a Caixa 

Econômica Federal se comprometeu a financiar a construção das primeiras 

500 habitações destinadas a funcionários da Sadia, atendendo parcialmente a 

uma das exigências da empresa para se instalar no município.  

 De acordo com informações obtidas no trabalho de campo realizado em 

julho de 2008, a crescente supervalorização do solo rural e do solo urbano foi 

provocada pela implementação de tais atividades com perspectivas de 

crescimento dos municípios, o que encareceu o valor da terra, assim como dos 
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aluguéis, tornando escassa a oferta de moradias já prontas e de terrenos para 

a construção de novas habitações. Apesar do piso salarial variar bastante de 

acordo com o cargo que o funcionário ocupa, o que está atrelado ao seu nível 

de qualificação, podendo chegar a mais de R$ 7.500,00 para o cargo de 

Engenheiro Agrônomo, em geral, as empresas pagam baixos salários, variando 

de R$ 480,00 a R$ 600,00, aos funcionários que ocupam funções mais gerais e 

que exigem pouca qualificação. 

         Alguns integrados e integradores8 têm encontrado na construção de 

alojamentos e casas para os “colaboradores”9 uma solução para a 

problemática, o que gera maiores vantagens para o próprio empregador, que 

passa a ter maior controle da força de trabalho e do próprio trabalhador ao 

passo que se confunde e se mescla de forma mais direta a todas as demais 

dimensões de sua vida como lazer, cultura e família. Sobre o último ponto, no 

caso da Sadia e da Perdigão, por exemplo, é sabido que ambas dão 

preferência ao emprego de pessoas de uma mesma família, o que diminui os 

custos da empresa com transporte de funcionários, reduzindo possíveis riscos 

                                                 
8 As integradoras são empresas agroindustriais como a Sadia, a Perdigão e a Anhambi e os 
integrados são os produtores rurais e/ou empresas que se associam à cadeia, tendo em vista a 
complementação de quaisquer fases demandadas por este processo de produção. Tomando o 
exemplo da avicultura, de maneira geral, a integradora fornece ao integrado a ave de um dia, 
participando do processo produtivo via fornecimento dos pintinhos, de insumos agrícolas (ração 
e medicamentos) e de assistência técnica. O integrado se responsabiliza pela construção dos 
aviários e instalação dos respectivos equipamentos, de acordo com as determinações da 
integradora e entrega a ave para o abate. Em troca, os produtores integrados fornecem os 
frangos dentro de um padrão mínimo de qualidade exigido, em um período de tempo 
determinado. Assim, o pagamento da integradora ao integrado é feito de acordo com 
indicadores técnicos constantes do contrato de integração celebrado entre as partes.               
9 Percebemos uma tendência nas agroindústrias e nas fazendas de não mais utilizar a 
denominação trabalhadores para fazer referência ao seu quadro de funcionários, passando a 
denominá-los de “colaboradores”, indo ao encontro de uma tendência há algum tempo seguida 
por grandes empresas de distintos ramos. Nesse sentido, o que percebemos em campo foi 
uma tentativa de mudar o conceito de trabalhador em quaisquer cargos e graus de 
qualificação, colocando-os em um patamar de igualdade e de solidariedade em relação à 
empresa como se fossem sócios e/ ou pertencentes a uma única família, “uma extensão da 
família do patrão”, o que passa pela pregação de uma comunhão, a busca por um objetivo em 
comum, que pode se distanciar bastante deste ideal na prática. Interpretamos que o uso da 
categoria “colaborador” pode apontar para transformações no mundo do trabalho, nas novas 
exigências por trabalho, cabendo questionar, por ora, sem pretensão de resposta, até que 
ponto a expressão “colaborador” não vem revestir com uma reles capa a condição real do 
trabalhador, das relações de trabalho, mesclando novas e antigas relações que o estabelecem 
na atualidade. Corroborando com essa idéia, reproduzimos a seguir uma afirmação contida no 
Manual de Convivência da empresa Vanguarda, (2006, p. 1): “Todos, sem exceção, diretores, 
gerentes, coordenadores, colaboradores, nossa própria família e amigos leias, não devem 
medir esforços para tornar cada ano ainda mais glorioso para o nosso segundo lar, nosso local 
de trabalho”.                                          
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com faltas ou atrasos dos trabalhadores, dentre outros benefícios, que pendem 

mais para o empregador do que para o empregado.  

 Para o colaborador, vemos nesta prática o aumento da dependência em 

relação ao empregador, imposta com meias palavras, já que somente o fato de 

morar no espaço onde se trabalha, apesar de poder ser interpretado como um 

ganho em “qualidade de vida”, pode funcionar como algo opressor e de cunho 

controlador, o que pode ser agravado pelo fato de estar o emprego atrelado 

diretamente aos laços familiares. Esta prática, sob uma análise inicial, pode 

indicar que o bom ou mau andamento do trabalho e a própria conduta10 de um 

dos membros da família, influenciará diretamente a frágil estabilidade do 

trabalho dos demais membros da família. Por outro aspecto, os que não moram 

na fazenda, em geral, alugam uma casa em conjunto para dividir o aluguel, 

utilizando uma estratégia de revezamento dirigida pelos distintos horários de 

trabalho de cada morador.  

 Tais trabalhadores, quando exigido maior grau de qualificação, no geral, 

migram das macrorregiões Sul e Sudeste, enquanto os menos qualificados 

migram do Nordeste, sobretudo, do Maranhão. Entretanto, importa ressaltar 

que as empresas em parceria com o governo e redes de ensino particulares 

estão investindo no ensino através da construção de faculdades, escolas e 

creches para os filhos dos novos colaboradores, assim como na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e em cursos técnicos voltados para a capacitação e a 

formação continuada do trabalhador, tendo em vista o próprio dinamismo das 

inovações técnicas, que impõe constante aperfeiçoamento e possibilidades de 

ganhos salariais. A formação dessa infra-estrutura no campo da educação, o 

investimento na capacitação de pessoas, é uma prática capaz de viabilizar 

melhores resultados no que se refere à quantidade e à qualidade da produção, 

além de garantir a formação de condições de capacitação nos municípios em 

estudo, o que pode reduzir as demandas por mão-de-obra de fora, ou seja, de 

imigração, o que, entretanto, ainda é pouco significativo.     

 
                                                 
10 No caso da Vanguarda do Brasil, em 2006, criou-se um Manual de Convivência, que 
estabelece as regras a serem seguidas no cotidiano dos trabalhadores, que moram ou não na 
área da Fazenda. Apresenta normas e prescrições acerca de comportamento, tratando de “(...) 
preceitos de ética, dos deveres e obrigações, das regras de convivência social e dos padrões 
de comportamento impostos aos colaboradores (...)” (Manual de Convivência, 2006: 3), assim 
como as conseqüentes medidas disciplinares às quais estarão sujeitos. 
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6. Um breve ensaio sobre a articulação entre técnica, trabalho e 

espaço 

  

A intensa concorrência tem orientado produtores e/ ou as empresas 

líderes em direção a comportamentos estratégicos marcados por intensificação 

tecnológica, atenção às necessidades da empresa e satisfação dos seus 

clientes. Em primeiro lugar, o seu comportamento típico é a expansão dos 

mercados atuais por desenvolvimento de produtos ou de mercados, onde a 

ênfase estratégica é a diferenciação, em segundo, ao optar por novos 

mercados, procura diversificar suas atividades (Matos,1996). 

 O autor defende ainda que a segmentação de seus mercados seja por 

exigência de seus clientes, seja em decorrência de ações agressivas de 

diferenciação de produtos, criou e elevou os níveis de barreiras à entrada de 

novos participantes, reforçando as posições de liderança adquiridas. 

Conscientes de que a introdução de inovações tecnológicas é um dos 

elementos centrais na busca de competitividade, as empresas procuraram 

ampliar a atuação com o objetivo de dar suporte técnico e científico ao 

desenvolvimento de processos e produtos. O treinamento do pessoal da 

empresa e a atenção constante à produção agrária integrada demonstram a 

preocupação com a técnica de produção e com a qualidade dos produtos. Este 

padrão estratégico significava também forte atenção à pesquisa e ao 

desenvolvimento direcionado quer para a obtenção de animais perfeitamente 

adaptados às condições do produtor nacional, quer para o fornecimento de 

matéria-prima e produtos apropriados às exigências de seus mercados. 

De fato, trata-se da introdução de novos sistemas técnicos e de distintas 

relações de trabalho atrelados à significativa (re)organização espacial, onde, 

apesar da expressiva expansão em área, objetiva-se, sobretudo, o alcance de 

excedentes a partir do aumento da produtividade do trabalhador. Novos 

padrões de eficiência são instaurados a partir da normatização de exigências 

institucionais e individuais, que sobrecaem com maior intensidade na mão-de-

obra que compõe este fictício “mercado de trabalho”11. A força de trabalho é 

                                                 
11 O “mercado de trabalho” é fictício pelo fato do trabalho não ser uma mercadoria genuína, 
tendo em vista que a “força de trabalho” é comprada e não o trabalho em si, já que o 
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mais explorada e limitada em sua reação em defesa e/ ou luta por seus 

próprios direitos, quadro que varia de acordo com o grau de consciência do 

trabalhador, o que, geralmente, está atrelado ao contexto político-econômico 

em que está, seu nível de escolaridade, grupo social, envolvimento e 

posicionamento político. 

 Esse contexto de expansão da agricultura moderna baseada no tripé: 

técnica, ciência e informação aponta para uma nova fase do capitalismo 

evidenciada em termos de trabalho em sua redução e “precarização” 

assentada, sobretudo, no subemprego (Bernardes, 2005). Como sinaliza David 

Harvey (1996), tudo isso leva à intensificação de mudanças nos processos de 

trabalho e à aceleração da desqualificação e requalificação necessárias ao 

atendimento de novas exigências do capital, que instituem novas relações de 

trabalho, selecionando uma mão-de-obra com maior capacidade para lidar com 

a técnica.  

Essa trama, marcada por tal estreito entrelaçamento da técnica, da 

ciência e da informação é viabilizada e, simultaneamente, vem fazendo da BR-

163 uma das principais vias de desenvolvimento e escoamento de produções 

agrícolas, tendo na cadeia carne/grãos a mais recente concretização destes 

processos. Como sinaliza Bernardes (2007), os municípios de Nova Mutum, 

Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tapurah, Nova Ubiratã e Diamantino constituem a 

área concentrada, onde estão se instituindo processos que envolvem a 

implantação e a articulação de atividades modernas, como a cadeia 

carne/grãos, impulsionados pela dinâmica de reprodução do capital, 

significando novas possibilidades de uso do cerrado. Nesse sentido, apontar 

para o fenômeno de aceleração da instalação e funcionamento das novas 

cadeias produtivas significa perceber a substituição e/ ou incorporação de 

atividades menos rentáveis por outras mais lucrativas, agregadoras de valor. 

Trata-se de uma verticalização baseada em diversificação da produção, que 

acirra a prática espacial da seletividade, resultando em um desenvolvimento 

desigual do espaço.   

                                                                                                                                               

proprietário do trabalho não é comprado. Ver Offe (1994), em especial o capítulo “O futuro do 
mercado de trabalho”.  
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Tal verticalização se expressa no espaço, que é socialmente construído 

a partir do estabelecimento de novas relações de poder, do incremento do 

trabalho temporário e de sua precarização, dos problemas de ordem ambiental 

e de mudanças nos padrões culturais. Trata-se do espaço em suas múltiplas e 

distintas dimensões, o que exige lê-lo como totalidade complexa, que se 

desdobra em movimentos ininterruptos e complementares entre o simples e o 

complicado, o local e o global, a “ordem próxima e a ordem distante”. 

 

 

7. Considerações finais  

 

(...) Tudo que dizemos tem um ”antes” e um “depois” -- uma “margem” 
na qual outras pessoas podem escrever. O significado é 
inerentemente instável: ele procura o fechamento (...), mas ele é 
constantemente perturbado (pela diferença). Ele está constantemente 
escapulindo de nós. Existem sempre significados suplementares 
sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão e 
subverterão nossas tentativas (...) (Stuart Hall inspirado em Derrida, 
2005, p. 41) 

 

A nossa pesquisa foi aqui estruturada, tendo sido apresentada ainda de 

maneira germinal e, certamente, mesmo depois de seu aprofundamento nunca 

atingirá a complexidade da realidade, já que nosso esforço de análise jamais 

alcançará uma verdade incontestável, absoluta e eterna.  

 Tendo contextualizado nossa problemática e delimitado nossos objetivos 

e área de pesquisa, ressaltamos a importância de estudos acerca das 

contemporâneas transformações no “mundo do trabalho” da agricultura 

moderna, tendo como referência que é mister ressaltar a íntima relação entre 

técnica, trabalho e espaço no âmbito da implementação da cadeia carne/grãos 

expressa a partir de um meio técnico-científico-informacional particular aos 

municípios da área de concentração da agricultura moderna na BR-163. 

Questões foram apresentadas, nos incitando a através da realidade, continuar 

tentando construir um modelo teórico para apreender o que se expressa na 

área de estudo, respeitando as nossas limitações e a permanente mutabilidade 

do real, que é inalcançável em sua totalidade. 

 Consideramos que o esforço empenhado na reflexão e tentativa de 

organização de nossas idéias e alguns germinais resultados já alcançados, 
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estão parcialmente concretizados na redação deste trabalho, o que a partir das 

críticas e considerações estabelecidas neste evento, certamente apontarão 

caminhos para a pesquisa, que está sendo efetivamente delineada na 

caminhada. Portanto, o esforço aqui representado, é um dos passos 

primordiais para a concretização da Dissertação, o que lhe confere importância 

ímpar.    

 Destarte, através destas considerações chamadas finais não 

pretendemos reconsiderar ou resumir o que já foi exposto, mas esboçar, 

parcialmente, o que a redação deste trabalho provocou em quem o escreveu.        
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