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RESUMO 

 

Apesar de sua heterogeneidade e de suas contradições, o setor agrícola brasileiro continua se 

modernizando. As inovações que vêm ganhando cada vez mais espaço, principalmente na 

produção de commodities para exportação, são as tecnologias de informação e comunicação, 

apesar de sua difusão ainda ser limitada no tempo e no espaço. O emprego das inovações 

eletrônicas/digitais se manifesta não apenas em diferentes cultivos, como também em distintas 

etapas da produção. Do uso de computadores nos estabelecimentos rurais à agricultura de 

precisão, do armazenamento informatizado aos softwares de monitoramento da dieta animal, as 

inovações informacionais revolucionam a maneira de se produzir nos espaços agrícolas. 

Entretanto, as mudanças técnicas implicam transformações nos processos laborais, pois passam 

a exigir menos trabalho manual e mais trabalho intelectual. Nosso objetivo é refletir sobre estas 

mudanças e suas implicações na divisão espacial do trabalho – a relação campo/cidade. Neste 

estudo, o ponto de partida foi a definição de um marco histórico – o período técnico-científico do 

qual nos falou Milton Santos – e de um marco econômico – a agricultura global da era neoliberal 

segundo Henry Bernstein. Como área de estudos, optou-se pela região do Planalto Central 

brasileiro, em especial o estado de Mato Grosso, que se destaca pela presença de atividades 

agropecuárias modernas e informatizadas, como a produção de soja, cujo circuito produtivo 

encontra-se hoje fortemente integrado a outras cadeias produtivas, como as de bovinos, suínos 

e aves. A metodologia da pesquisa, além da revisão bibliográfica teórica, incluiu também o 

levantamento de dados secundários e a realização de trabalhos de campo.  
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1 - Introdução 

 

Apesar de sua heterogeneidade e de suas contradições, o setor agrícola2 brasileiro 

continua se modernizando. As inovações que vêm ganhando cada vez mais espaço, 

principalmente na produção de commodities para exportação, são as tecnologias de informação 

e comunicação, apesar de sua difusão ainda ser limitada no tempo e no espaço. Autores como 

Locatel e Chaparro (2004), já haviam dito que algumas regiões agrícolas do país vivenciam esta 

realidade de modo bastante diferenciado em termos de estágios de implementação e que a 

informacionalização cada vez mais rápida e profunda dos processos de produção, tanto na 

atividade agropecuária propriamente dita quanto nas demais com as quais esta se articula, 

configura a expansão de uma “fronteira digital rural”, ou o que Elias (2003) chama de “difusão do 

meio técnico-científico-informacional” nos espaços agrícolas. 

O emprego das inovações eletrônicas/digitais se manifesta não apenas em diferentes 

cultivos, como também em distintas etapas das cadeias produtivas. Do uso de computadores 

nos estabelecimentos rurais à agricultura de precisão, do armazenamento informatizado aos 

softwares de monitoramento da dieta animal, as inovações informacionais revolucionam a 

maneira de se produzir nos espaços agrícolas. Entretanto, as mudanças técnicas implicam 

transformações nos processos laborais, pois passam a exigir menos trabalho manual e mais 

trabalho intelectual. Nosso objetivo é refletir sobre estas mudanças e suas implicações na 

divisão espacial do trabalho – a relação campo/cidade. Neste estudo, o ponto de partida é a 

definição de um marco histórico – o período técnico-científico do qual nos falou Milton Santos – e 

de um marco econômico – a agricultura global da era neoliberal segundo Henry Bernstein.  

O período técnico-científico (SANTOS, 2008), que também pode ser chamado de período 

técnológico, é a era da primazia da grande indústria e do capitalismo das grandes corporações, 

inclusive aquelas que desenvolvem suas ações territoriais sobre os espaços rurais, como por 

exemplo as chamadas “gigantes dos grãos” (Bunge, Archer Daniel Midlands, Cargill, Louis-

Dreyfus), mas também as empresas dos setores biotecnológico (Monsanto) e agroquímico 

(Basf). Este também é o período em que tais corporações se servem de meios de comunicações 

rápidos, que, por sua vez, possibilitam o aparecimento de inovações associadas que se 

difundem conjuntamente e que são consequências de técnicas que se retroalimentam; o 
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atividades e a reprodução dos lavradores” (BERNSTEIN, 2011, p. 149). 



desenvolvimento de tecnologias de processamento e exploração da informação possibilitaram, 

em contrapartida, a concentração do poder de comando e a diminuição da resistência ao 

impacto de forças exógenas aos lugares. 

 Para Bernstein (2011), a agricultura global da era neoliberal constitui um novo “regime 

alimentar internacional”, isto é, um novo sistema de regras, práticas e relações que estruturam 

as divisões internacional do trabalho e comércio da agricultura no capitalismo. O regime atual se 

caracteriza por uma desregulamentação dos mercados financeiros associada a uma 

financeirização de todos os aspectos da atividade econômica, além do aumento da 

desregulamentação do comércio internacional e a redução da capacidade dos Estados de 

implantar com alguma autonomia políticas macroeconômicas efetivas graças ao deslocamento 

global de capitais impulsionado pela busca por ganhos de curto prazo. Estas mudanças, 

contudo, não seriam somente efeitos “naturais” de crises cíclicas ou de contradições do 

capitalismo, mas também constituem um projeto ideológico e político. 

Como área de estudos, optou-se pela região do Planalto Central brasileiro, em especial o 

estado de Mato Grosso, que se destaca pela presença de atividades agropecuárias modernas e 

informacionalizadas, como a produção de soja, cujo circuito produtivo encontra-se hoje 

fortemente integrado a outras cadeias de produção, como as de bovinos, suínos e aves. A 

metodologia da pesquisa, além da revisão bibliográfica teórica, incluiu também o levantamento 

de dados em fontes secundárias, a realização de trabalhos de campo e a recuperação de 

informações apresentadas em pesquisas anteriores.  

 

2 - O processo de evolução técnica do setor agrícola no Brasil e no estado de Mato 

Grosso a partir da segunda metade do século XX 

 

O período da agricultura global da era neoliberal foi antecedido na periferia do sistema 

capitalista pelo o que Bernstein (2011) denominou de “modernização agrícola na era 

desenvolvimentista”, que vigorou entre as décadas de 1950 a 1970. Nesse período, a 

modernização da agricultura constituía um elemento-chave das ideias acerca do chamado 

“desenvolvimento nacional” nos países latino-americanos mais industrializados, incluindo o 

Brasil, porém estava claramente sujeita ao projeto industrializador.  

Sendo o chamado “desenvolvimentismo” a busca pelo desenvolvimento sob comando do 

Estado, o governo brasileiro teve, a partir dos anos cinquenta, um papel vital na modernização 

do setor agrícola através de diversas medidas políticas, como a substituição de importações de 

máquinas agrícolas, equipamentos e agroquímicos, a criação do Sistema Nacional de Crédito 



Rural (1964), a instituição de um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (a EMBRAPA - 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi criada em 1973) e de uma rede de apoio e 

suporte técnico à produção (surgimento das Empresas de Assistência Técnica e Extensão 

Rural), além de facilitar a comercialização por meio de agências próprias, como a Companhia 

Brasileira de Alimentos (COBAL) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM), 

ambas criadas em 1962.  

Foi assim que o Brasil fez a sua “Revolução Verde”, inaugurando a era de um espaço 

agrário cada vez mais mecanizado, de um meio rural técnico, porém ainda restrito a 

determinadas parcelas do território, uma vez que as variáveis modernas se difundiram de modo 

espacialmente seletivo e restrito (SANTOS, 2004), resultado de uma distribuição igualmente 

desequilibrado das demais variáveis do processo produtivo (terra, força de trabalho, 

infraestruturas), que variavam quantitativa e qualitativamente em cada lugar, e das diferenças de 

renda da sociedade, que também eram distintas segundo a localização. 

O projeto desenvolvimentista posto em marcha pelo Estado tinha ainda, segundo Moreira 

(2005), uma intenção declarada de organizar a expansão da economia capitalista para a fronteira 

oeste, que na visão do governo constituía um “vazio demográfico” – na verdade, tratava-se de 

um amplo território ocupado por povos indígenas e camponeses. Os campos cerrados do 

Planalto Central brasileiro eram, desde o início da década de 1970, objeto de pesquisas de solo 

e de condições agroclimáticas. A seguir, vieram o Plano Nacional de Desenvolvimento I (1972-

1974) e o Plano Nacional de Desenvolvimento II (1975-1979), que implantaram novas 

infraestruturas na região centro-oeste e introduziram novos cultivos, como a soja, que, 

progressivamente, foram ocupando espaços outrora pertencentes às lavouras de subsistência e 

à pecuária tradicional. O estado de Mato Grosso é um caso exemplar desse processo de 

reconversão produtiva.  

Outros projetos, como o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), 

além das políticas atreladas ao Programa de Corredores de Exportação, colaboraram com o 

aumento da produção e da produtividade agropecuárias e com a instalação de infraestruturas e 

viabilizaram o processo de ocupação racional do cerrado mato-grossense em uma escala 

empresarial e com base no crédito favorecido. O objetivo era atender uma demanda crescente 

nos centros urbanos nacionais e incentivar a exportação de produtos “não tradicionais”, como a 

soja (BERNARDES, 1996; ARACRI, 2012).  

Neste processo, destacam-se, também, “as correntes migratórias vindas do sul do país, e 

das quais faziam parte agricultores e empresários rurais experientes e habituados com o uso da 

técnica, e a oferta de terra barata combinada aos incentivos concedidos pela SUDAM 



(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) para estimular a ocupação das „terras sem 

homens‟ e a atração de investimentos” (ARACRI, 2012, p. 46).  

Em Mato Grosso, o avanço da “fronteira da soja” atrelou-se ao crescimento e mesmo 

aparecimento de núcleos urbanos que passaram a exercer o papel de centros regionais de 

gestão, pois neles se instalaram agroindústrias processadoras, redes de comércio e serviços de 

apoio à produção (sementes, fertilizantes, máquinas e implementos, contabilidade), instituições 

financeiras públicas e privadas, escritórios e agências de empresas de pesquisa e extensão 

rural. O crescimento de um setor agrícola moderno ocorreu conjuntamente com mudanças na 

rede urbana mato-grossense e estabeleceu-se entre ambos uma relação dialética que é de 

crucial importância para que se compreenda como se deu (e ainda se dá) a difusão de inovações 

agrícolas.  

Com base nos dados do Censo Agropecuário, no período 1980-2006, o quantitativo de 

plantadeiras em Mato Grosso foi incrementado em 26,5% e o de colheitadeiras 24,6%, para dar 

conta de uma área plantada de soja que “saltou” de 56.514 ha para 3.745.556 ha no mesmo 

intervalo. Além disso, segundo o mesmo Censo desde a década de 1990 mais da metade dos 

estabelecimentos rurais mato-grossenses utilizam fertilizantes químicos. Traçando paralelos com 

estes números, verificamos que os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

mostram que no período 2000-2008 o total de estabelecimentos comerciais e de serviços em 

sete centros regionais ligados à produção de soja em Mato Grosso (Canarana, Lucas do Rio 

Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso e Sinop) aumentou em 42,4% e, 

portanto, este dado serve de indicador no estudo da difusão das inovações técnicas, já que estas 

cidades possuem concessionárias de empresas como John Deere, Agrale, Case-IH, Massey-

Ferguson e New Holand e pontos de distribuição e revenda de agroquímicos (ARACRI, 2012). 

O ajuste ótimo entre fatores de ordem técnica e de ordem organizacional (conduzido pelo 

Estado) contribuiu para que Mato Grosso elevasse seus níveis de produtividade com a 

commodity soja de modo a permitir uma demanda elevada e estável para a agroindústria 

processadora. Em 1985, a Sadia instalou uma unidade de esmagamento em Rondonópolis e foi 

seguida pela Ceval, em 1990. Mais tarde, as plantas industriais dessas empresas foram 

adquiridas, respectivamente, por duas grandes corporações estrangeiras: a Archer Daniel 

Midlands (ADM), em 1998, e a Bunge, em 2000. Ambas ampliaram e modernizaram as plantas 

originais e foram responsáveis por introduzir processos de produção automatizados e 

informacionalizados, além de novas formas de organização empresarial, isto é, reforçando a 

tendência brasileira de internalizar o progresso tecnológico oriundo do “centro” através da 



transferência internacional de módulos fabris e/ou de equipamentos, métodos e processos 

empregados nas fábricas matrizes do exterior (POCHMANN, 2009). 

É importante salientar que, segundo Tigre, La Rovere e Fagundes (1995), as mudanças 

organizacionais possibilitam a exploração do potencial das novas tecnologias de informação, o 

que inclui alterar o modo como as organizações encontram-se funcionalmente estruturadas e, 

também, a cultura, a autonomia e a qualificação dos recursos humanos. Além disso, as 

chamadas “TI‟s” permitem uma economia de tempo, formas de se redefinir processos e a 

integração de distintas etapas de uma cadeia produtiva. O que se viu em Mato Grosso com a 

chegada das grandes corporações transnacionais do ramo dos grãos foi exatamente isso – um 

processo completo de reorganização agroindustrial, com o setor agora estruturado em “rede” 

(MAZZALI, 1999). A reformulação das formas de organização intra e interempresariais se dirige 

à obtenção de maior “flexibilidade”, seja através da relocalização de unidades industriais, seja 

mediante a subcontratação de serviços como forma de se construir competências cada vez mais 

especializadas. A disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação facilita a 

flexibilização porque estimula a contratação externa de atividades, o que permite reduções nos 

custos de transações de diversas empresas. “À crescente capacidade para manipular dados em 

linhas complexas associou-se a facilidade de comunicação, reduzindo os custos e ampliando 

consideravelmente a capacidade de controle de funções e atividades” (MAZZALI, 1999, p. 32). 

Este par dialético formado entre as tecnologias de informação e comunicação e as novas 

formas de organização empresarial adotadas pelas corporações transnacionais que atuam nos 

espaços agrários nacionais, associado a outros processos que se radicalizaram a partir da 

década de 1990, como a globalização das relações econômicas, a desregulamentação dos 

mercados, a crise fiscal e uma crescente regionalização da competição (espaços subnacionais 

emergiram como nova escala de poder político e econômico e passaram a desenvolver 

estratégias próprias para atrair investimentos e empresas) contribuíram para o enfraquecimento 

do poder de regulação do Estado e o colapso final do modelo de modernização agrícola 

desenvolvimentista no Brasil e no resto do mundo.  

Além disso, as novas formas de organização engendradas no setor agrícola, articuladas 

com o desenvolvimento e difusão das TI‟s, produziram outros efeitos sobre a dinâmica e as 

estratégias das agroindústrias de soja no Brasil e, em particular, em Mato Grosso. Com relação à 

dimensão tecnológica, “tem se propagado com intensidade uma série de inovações a partir da 

integração entre os setores farmacêutico, químico agrícola e de processamento da matéria-prima 

agropecuária” (WESZ Jr., 2011, p. 37). Daí decorre uma onda de fusões e aquisições no setor 

agroalimentar na busca pelo envolvimento de todos os elos da cadeia produtiva. Deste modo, a 



agroindústria processadora, locus para a compreensão dessas novas configurações produtivas 

(MAZZALI, 1999), vem buscando a complementaridade entre engenharia química e engenharia 

de alimentos como meio de inovação tecnológica, de aumento da produtividade e da agregação 

de valor (WESZ Jr., 2011). 

Em Mato Grosso, o desdobramento dos processos descritos nos parágrafos acima pode 

ser resumido na noção de “efeito cascata”: a inserção de indústrias de outros setores, como o de 

carnes e, atualmente, o de biocombustíveis (ARACRI, 2011; 2012), e as articulações com 

agentes econômicos situados fora da cadeia produtiva, como as redes de fast food (MAZZALI, 

1999), resulta tanto de uma produtividade capaz de garantir um fornecimento estável de soja 

para as indústrias de rações e de biodiesel quanto das novas estratégias das grandes 

corporações. E as tecnologias de informação e comunicação constituem o hardware, isto é, o 

substrato material através dos quais estas redes se reproduzem e se ampliam – e é por meio 

destas mesmas redes organizacionais que as TI‟s se retroalimentam, se expandem, se 

aprimoram, se especializam e se complementam, tornando-se tão “solidárias” e 

interdependentes entre si quanto os segmentos das cadeias produtivas que elas permitem 

integrar. 

 

3 - Tecnologias de informação no setor agrícola em Mato Grosso: o estado da arte 

  

Conforme o tópico anterior, a agroindústria transformadora em Mato Grosso foi pioneira na 

introdução de tecnologias de informação e na automação de processos no setor agrícola. No 

caso das indústrias de esmagamento em Rondonópolis, após as aquisições a informatização e a 

automação das plantas, associadas a outros ajustes, permitiram a elevação da capacidade 

instalada de processamento de soja de 1.500 t/dia para 3.500 t/dia, no caso da ADM, e de 1.800 

t/dia para 5.000 t/dia, no caso da Bunge, incrementando a produção em, respectivamente, 42,8% 

e 36% (ARACRI, 2012). Estas empresas também foram as primeiras a terem acesso ao 

armazenamento informatizado: o emprego de tecnologias de informação na rede de armazéns 

tem sido fundamental para a redução de perdas causadas por fungos, pois os grãos de soja 

devem ser submetidos a processos de limpeza e secagem e a uma taxa de umidade 

rigorosamente controlada (a tolerância de umidade é de cerca de 13%). O monitoramento das 

condições de armazenagem – temperatura, aeração e umidade – passou a ser feito à distância, 

isto é, remotamente, pois a termometria e a areação são controladas via computador e os dados 

de medição de temperatura e umidade são obtidos através de cabos equipados com sensores 

de alta precisão que enviam essas informações através de uma rede wireless. E a partir do 



mesmo computador que recebe esses dados é possível acionar turbinas que injetam ar nos 

silos, modificando as condições internas. Em um estudo anterior (ARACRI, 2010), constatamos 

que existem, duas empresas dominando o mercado de armazenamento informatizado em Mato 

Grosso: a Silomax (empresa paranaense, mas representada no estado pela Silonorte) e o Grupo 

Kepler-Weber (do Rio Grande do Sul, mas com cinco representantes em MT). 

Todavia, cabe ressaltar que o emprego das TI‟s não se restringe apenas aos segmentos 

da agroindústria e do armazenamento, pois seu uso em Mato Grosso já é uma realidade nas 

atividades agropecuárias propriamente ditas. Esse processo se iniciou com o uso da 

microinformática nos estabelecimentos rurais, via de regra pelos proprietários, mediante 

utilização de softwares genéricos para controles de estoque e contábeis simples. Segundo o 

último Censo Agropecuário, realizado em 2006, em Mato Grosso 4.065 estabelecimentos 

possuem microcomputadores, sendo que 90,5% desse total a condição do produtor é 

“proprietário” e 41,8% deles têm acesso à internet. 

No campo da produção de soja e milho, a inovação que mais se destaca é a chamada 

agricultura de precisão. Este método de produção permite que os produtores verifiquem as 

variações espaciais e temporais dos fatores limitantes à atividade agrícola em suas lavouras. As 

informações geradas a partir do uso dessa tecnologia podem orientar o produtor rural no 

processo de gestão e tomada de decisões permitindo um manejo mais eficaz da lavoura em 

termos de redução de perdas, uso racional de insumos agrícolas (principalmente fertilizantes) e 

um consequente aumento da produtividade. Isto é possível graças à integração entre a 

mecanização agrícola e as modernas geotecnologias, como o sistema de posicionamento global 

(GPS) e os sistemas de informação geográfica (SIG). O resultado esperado é a homogeneização 

da produtividade e uma redução de custos com os insumos.  

Essa tecnologia começou a ser usada em Mato Grosso no ano 2000 por iniciativa de 

alguns produtores rurais mais capitalizados que importaram máquinas e equipamentos 

projetados para agricultura de precisão, mas as primeiras experiências não foram muito bem 

sucedidas. Além disso, o custo de implementação era muito alto na época e o retorno financeiro 

em médio ou longo prazo não tornava a técnica muito atrativa. Um outro complicador eram os 

sinais de satélite, que na ocasião eram controlados pelos militares norte-americanos e a 

anuidade a se pagar pela liberação dos mesmos era elevado. Isso mudou pouco depois: a ação 

coordenada de diversos agentes (fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, 

universidades e centros de pesquisa, tradings, bancos, instituições e comitês), em diferentes 

escalas, possibilitou, em curto espaço de tempo, uma rápida e eficiente difusão dessa tecnologia 

(ARACRI, 2012).  



As tecnologias de informação hoje também são uma realidade na criação de bovinos, 

suínos e aves confinados (ARACRI, 2010). O uso de sistemas computacionais integrados em 

rede nas unidades de produção possibilita uma gestão mais eficiente porque facilita o controle e 

o monitoramento das atividades através de tecnologias segmentadas e específicas, como as 

dedicadas ao acompanhamento da umidade e da temperatura dos espaços de confinamento. 

Além disso, nessas atividades constata-se um uso progressivo de microprocessadores operados 

por controle remoto que permitem a automatização de determinadas operações, como a 

alimentação dos animais e o controle de pragas e doenças. Um exemplo digno de nota é o uso 

do Pig-Champ, um software desenvolvido nos Estados Unidos para a produção de suínos e que 

foi projetado para a prescrição de rações, o controle de estoque dos suplementos alimentares e 

a formação de um banco de dados cruzados sobre peso, idade etc (BERNARDES, 2005). 

O fato é que a todo instante surgem inovações no campo das tecnologias de informação 

aplicadas ao setor agrícola, algumas delas desenvolvidas no exterior e importadas por agentes 

locais ou estrangeiros que atuam nas cadeias produtivas, enquanto outras são originárias de 

processos localizados de pesquisa e desenvolvimento. Em todo caso, o ritmo de expansão 

dessas tecnologias é cada vez mais intenso e este processo tem se mostrado irreversível.  

 

4 - Mudanças nos processos laborais e a relação campo/cidade 

 

A difusão das tecnologias de informação no campo vem acarretando em mudanças 

significativas nos processos de trabalho nas atividades agropecuárias. Porém, esta relação entre 

mudança tecnológica e transformações laborais sempre foi uma constante no modo de produção 

capitalista. Marx e Engels (1998) afirmavam que o capital é uma força que somente pode existir 

se for capaz de revolucionar constantemente os meios de produção e, por extensão, as relações 

sociais de produção. Isto quer dizer que, para que o capitalismo chegasse à sua fase atual, era 

preciso modificar os vínculos capital-trabalho consolidados. Nesse sentido, as TI‟s trazem 

consigo novos conceitos de eficiência, modelos inovadores de gestão e organização 

empresarial, diminuição da demanda por mão-de-obra e uma qualificação profissional 

diferenciada. 

As revoluções nos meios de produção exigem, de um lado, modificações nos processos 

de trabalho e, de outro, transformações nos modelos de regulação das relações sociais de 

produção. Althusser (1995) afirmava que em todo processo laboral, os agentes envolvidos no 

mesmo devem ser qualificados. Isto quer dizer que estes agentes devem ser capazes de utilizar 

apropriadamente, segundo as regras técnicas, os instrumentos de trabalho. “Portanto, devem 



possuir uma experiência técnica, rigorosamente definida porque exigida pelos instrumentos de 

trabalho existentes, caso contrário esses instrumentos seriam mal utilizados ou ficariam sem 

utilização” (ALTHUSSER, 1995, p. 46). 

A informatização e automação crescentes da produção reduzem os requerimentos de 

força de trabalho nas tarefas de execução. Todavia, “a máquina de alta tecnicidade é uma 

estrutura aberta, pois o conjunto de máquinas abertas pressupõe o homem como organizador e 

intérprete vivo” (BAUDRILLARD, 2000, p. 119). Isto significa que, se de um lado são exigidos 

cada vez menos “operários” ou “trabalhadores manuais” na execução da produção, de outro 

existe um aumento da demanda pelo trabalho “não-operário”, ou seja, intelectual. 

Além disso, segundo Neffa, citado por Graziano da Silva (1995), a informatização do 

campo vem permitindo o desenvolvimento do conceito de plurifuncionalidade, isto é, uma 

tendência à “desespecialização das máquinas”, que, agora, podem realizar diversas operações. 

Para acompanhar estas mudanças, o trabalho também tem que se desespecializar e a mão de 

obra requerida deve dominar conhecimentos múltiplos para exercer funções variadas dentro da 

“empresa rural”. Dito isso, “o ritmo de inovação tecnológica tem sido tão acelerado que acaba 

por tornar obsoleta a formação baseada em adestramentos específicos. Habilidades genéricas 

como a matemática, lógica, estatística, línguas e comunicação e expressão são cada vez mais 

valorizadas” (TIGRE, LA ROVERE e FAGUNDES, 1995, p. 706). Para Antunes (2000), isto se 

desdobra, entre outras coisas, na terceirização de serviços, na ampliação do trabalho intelectual 

e na maior participação da ciência na produção. Já para Bernardes (1996), isso se traduz numa 

agricultura menos intensiva em trabalho e mais intensiva em capital, com redução de emprego 

em termos absolutos. 

O fato é que, à medida que o uso destas tecnologias se expande nas atividades 

agropecuárias propriamente ditas, menos a produção passa a depender do conhecimento 

empírico do agricultor, isto é, daquele conhecimento adquirido no âmbito da experiência direta da 

relação do “homem do campo” com sua terra, e mais de um conhecimento especializado, 

técnico-científico, o conhecimento dos agrônomos e dos engenheiros agrícolas – trabalhadores 

intelectuais rurais. De um modo geral, esta é uma característica do setor agrícola moderno 

desde que a “Revolução Verde” aproximou,via indústria, a agropecuária da atividade científico-

tecnológica. Todavia esta relação teria alcançado seu nível mais elevado e sofisticado somente 

agora, na era das novas tecnologias de comunicação e informação. 

Estas tecnologias exigem uma força de trabalho com longo prazo de treinamento e que 

deve ser, preferencialmente, de nível superior. No entanto, os dados do Censo Agropecuário de 

2006 mostram que apenas 614 proprietários de terras em Mato Grosso possuíam nível 



universitário nas áreas de engenharia agrícola, agronomia, zootecnia ou engenharia florestal e 

isto representa menos de 1% do total dos que possuem terras no estado. Em contrapartida, os 

dados da RAIS mostram que o número de trabalhadores florestais, agropecuários, da pesca e 

assemelhados com nível superior, mestrado e doutorado, no período 2000-2008, subiu, 

respectivamente, 44%, 14% e 5%, o que ilustra bem a ascensão do trabalho intelectual rural – e 

sua correspondente dissociação da propriedade da terra. 

Em Aracri (2012), vimos ainda que, no caso das lavouras de soja o uso de tecnologias de 

informação não necessariamente decorre de uma escolha ou decisão autônoma ou soberana do 

produtor rural, apesar das limitações em termos de qualificação. Para retomarmos esta questão, 

faz-se necessário recordar Riechmann (2003) quando este diz à medida que a agricultura “se 

industrializa” – isto é, quando a agropecuária se integra aos segmentos industriais à montante e 

à jusante – cada unidade de produção agrícola deixa de ser auto-suficiente ou independente 

para se converter em uma peça de menor margem de decisão em negócios controlados por 

conglomerados agroindustriais. Nada mais verdadeiro se levarmos em consideração o que foi 

dito em momento anterior: na relação entre difusão das TI‟s e as novas configurações 

empresariais, é a agroindústria transformadora que detém o poder de redefinir as relações com 

fornecedores, clientes e, naturalmente, com produtores rurais.  

Na relação com os produtores, empresas como Bunge, ADM, Cargill, entre outras, através 

do financiamento às lavouras, disponibilizam um pacote de produtos e serviços, sendo estes 

últimos realizados por empresas terceirizadas/subcontratadas. Trata-se de empresas do ramo de 

“gerenciamento agrícola” e que oferecem serviços de gestão e de tecnologia da informação. Do 

mesmo modo que as agroindústrias, são firmas urbanas que se concentram, via de regra, nos já 

citados centros regionais que cumprem a função de pólos de gestão da produção e que autores 

como Elias (2003) chamam também de “cidades do agronegócio”. Algumas empresas deste tipo 

são: SRS Agricultura de Precisão (Sorriso), Savana (Lucas do Rio Verde), Unigeo (Sorriso e 

Nova Mutum), AGR Agricultura de Precisão (Cuiabá), Gaia Agroengenharia (Rondonópolis) e AG 

Service (Nova Xavantina). De outro modo, podemos dizer que  

 

“Desde mucho tiempo se conoce que en la ciudad existen condiciones sociales y 

culturales que son decisivas para el desarollo econômico. Como se sabe, la diversificación 

y la heterogeneidad social existente en ella son ventajosas para la economía ya que el 

mercado laboral se ve enriquecido por la división del trabajo, más intensa que en otros 

lugares, y por una mano de obra diferenciada y qualificada” (CAPEL, 2003, p. 169). 

 



Através da difusão das TI‟s na agropecuária e de seus efeitos sobre os processos de 

trabalho na lavoura, os laços entre campo e cidade se renovam através do desenvolvimento de 

novas formas de consumo produtivo. Nos estágios anteriores da modernização da agricultura, 

que se caracterizaram pela difusão de inovações mecânicas, químicas e biológicas, os fluxos e 

intercâmbios entre cidade e campo eram predominantemente materiais porque as necessidades 

da produção eram preponderantemente materiais: máquinas e implementos, sementes, 

fertilizantes, defensivos, rações, vacinas, matérias-primas etc. Agora, somado a estes fluxos, 

incorporaram-se novos: de um lado, dados digitais (informações, comandos) que transitam do 

campo para cidade e da cidade para o campo através de uma malha de transmissão que tem um 

papel tão importante quanto a rede de transportes teve outrora; de outro, o conhecimento passa 

a ser um input indispensável à produção, mas é também uma mercadoria, um serviço 

(especializado), portanto deve ser adquirido no mercado, que, por sua vez, se formaliza 

espacialmente na cidade.  

Com relação a este segundo aspecto, Jean Remy, citado por Capel (2003), explica que os 

espaços urbanos são aqueles onde se criam as condições que tornam menos custosa a 

elaboração do conhecimento. E no que tange ao primeiro aspecto (o trânsito de dados e 

informações campo/cidade/campo), nas cidades o custo de reunião de informações necessárias 

à tomada de decisões é menor e a viabilidade e o desenvolvimento de um centro urbano estão 

ligados à qualidade das interconexões que facilitam a circulação informacional.  

 

5 - Considerações finais 

 

O presente trabalho procurou demonstrar que a difusão do emprego de tecnologias de 

informação (TI‟s) no chamado setor agrícola tem estreita relação, de um lado, com mudanças 

mais amplas no chamado “regime alimentar internacional”, e, de outro, com as novas formas de 

organização empresarial operadas pelos conglomerados agroindustriais, o que resultou na 

reconfiguração das relações entre estes e os demais agentes das cadeias produtivas, mudanças 

nos processos de trabalho (inclusive na atividade agropecuária propriamente dita) e a renovação 

dos laços entre o campo e a cidade através da criação de novos fluxos e tipos de intercâmbio e 

de novas formas de consumo produtivo. 

Com a crescente integração da agropecuária aos segmentos industriais, principalmente a 

agroindústria transformadora, a lavoura perdeu autonomia e poder de decisão, inclusive a 

“soberania” com relação à base técnica da produção, já que os conglomerados agroindustriais, 

através dos contratos de financiamento, impõem o uso de determinados produtos e, também, de 



serviços – que por sua vez serão prestados por empresas subcontratadas especializadas em 

soluções específicas. É desse modo que as corporações atuam como “emissores” ou 

“propagadores” de inovações tecnológicas, inclusive no campo das TI‟s. 

Todavia, à medida que se expande o uso dessas tecnologias no campo, as técnicas com 

base no conhecimento empírico e na experiência do agricultor perdem lugar. As novas 

tecnologias exigem um conhecimento que o produtor rural não dispõe – quem o possui é o 

trabalhador intelectual urbano, cuja força de trabalho é oferecida por essas empresas que 

prestam serviços intensivos em conhecimento, de “gerenciamento agrícola”, e que se 

concentram em núcleos urbanos, as chamadas “cidades do agronegócio”.  

Desse modo, a cidade confirma e reafirma seu papel de comando e gestão da produção 

agrícola moderna. O meio urbano deixa de ser apenas o espaço do consumo dos meios 

materiais necessários à produção e se torna, também, espaço do consumo de “insumos 

imateriais”, uma vez que a atividade agropecuária agora também se integrou à lógica do 

capitalismo de serviços e do consumo do chamado “trabalho improdutivo”. Mas não apenas isso: 

a relação entre campo e cidade não é mais apenas a de intercâmbio de bens materiais, mas, 

sim, e cada vez mais, do trânsito de informações. Porém, a análise e o processamento destas, 

bem como as decisões que são tomadas com base nas mesmas, são realizados na cidade, 

mesmo que os desígnios finais se realizem e se concretizem nos espaços da produção rural.  
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