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O TRABALHO RURAL NO BRASIL: 
Inovações técnicas e (re)organização espacial com a reestruturação produtiva 

do capital na cadeia carne/grãos na BR-163, MT 
 

  
RESUMO  
 
Alvos de profundas mudanças em virtude da chegada de significativos 

investimentos na área concentrada da agricultura moderna, municípios do eixo 
da BR-163 matogrossense têm sofrido transformações de diversas ordens. 
Lucas do Rio Verde com a chegada da Sadia, Nova Mutum com a instalação 
da Perdigão e Sorriso com a presença da Anhambi são os municípios que 
estudamos por sediarem a cadeia carne/grãos no eixo desta rodovia. 
Fundamentado na técnica, na ciência e na informação, apresentam um modelo 
técnico-produtivo que anuncia a implantação da maior cadeia carne/grãos da 
América Latina. Empresas de grande porte são atraídas pelas possibilidades 
de ganhos em magnitude na produção, tendo em vista o alto nível técnico 
empregado para a obtenção de elevado rendimento na produção de grãos, 
com destaque para a soja e o milho.  

A implantação da cadeia carne/grãos na área de concentração da 
agricultura moderna na BR-163 matogrossense se inicia como saída à “crise” 
do modelo técnico-produtivo embasado na monocultura da soja. Instaurada, 
sobretudo a partir de 2000, tal “crise”, foi assim qualificada por grandes 
produtores e/ ou empresários, que identificaram como solução a diversificação 
ou verticalização da produção, tendo em vista maiores investimentos em 
técnica, mudanças nas demandas por trabalho e transformações no arranjo 
espacial.  

Neste contexto, analisamos especificidades da cadeia carne/grãos em 
sua totalidade, isto é, na criação de suínos, bovinos e aves em termos de 
exigências no âmbito do trabalho formal. Nesta análise, variáveis como o 
número de trabalhadores, a qualificação, a renda, a origem dos trabalhadores e 
o seu modo de vida são avaliados. Atrelamos tais mudanças ao nível técnico 
instaurado em um contexto em que são instituídas novas relações de trabalho, 
resultando em (re)organizações espaciais desdobradas por e a partir do 
estabelecimento da cadeia carne/grãos realizada com a entrada de novos 
objetos e ações, diversificados tipos de serviços e novas funções e inovadas 
relações entre a cidade e o campo.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho, reestruturação produtiva, técnica, cadeia 
carne/grãos, BR-163 MT, (re)organização espacial.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, intensas 
mudanças nas formas de reprodução do capital implicaram em transformações 
no trabalho e, consequentemente, na organização do espaço. Tal contexto 
exige o aprofundamento do significado da categoria trabalho na atual fase do 
modo de produção capitalista, considerando-se as evoluções técnicas dos 
últimos anos e seus contextos espaciais e culturais. A modernização 
tecnológica constitui um instrumento de seleção dos espaços e dos novos 
trabalhadores.    

Nas novas fronteiras do capital, a exemplo da área de influência da BR-
163, em Mato Grosso, novas relações de trabalho vem se estabelecendo 
articuladas à antigas relações, apresentando permanências e mudanças 
particulares. Isto tem ocorrido porque empresas agroindustriais têm se 
deslocado da macrorregião Sul brasileira para o Centro-Oeste, construindo 
plantas monumentais 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 
matogrossense. O ano 2000 marcou a eclosão de uma “crise” no modelo de 
produção agrícola do cerrado matogrossense embasado na monocultura da 
soja. Distante dos grandes centros consumidores, para colocar o produto no 
mercado de forma a competir, a diversificação e a integração de atividades 
passaram a ser essenciais. Houve a implementação da cadeia carne/grãos, 
caracterizando-se por uma significativa reorganização de suas atividades ao 
enfatizar a coerência e a sinergia entre empresas, a interrelação entre agentes 
produtivos. 

Em suma, esta “crise” foi provocada por fatores que afetaram a estrutura 
de custos e a rentabilidade dos produtores como entraves infraestruturais no 
que se refere aos transportes até pela distância dos principais portos de 
exportação. Segundo Bernardes (2008), a “crise” também se vinculou às 
alterações do preço das commodities no mercado internacional, limites de um 
modelo técnico-produtivo assentado em um único produto, refém das 
flutuações do mercado internacional. 

Como saída, a diversificação apontada correspondeu à instalação de  
cadeias agroindustriais em sistemas de suínos, bovinos e de aves, 
aproveitando a grande produção de grãos da região. Uma cadeia produtiva é 
estabelecida por um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os 
diversos insumos sofrem algum tipo de transformação até a constituição do 
produto final e sua colocação no mercado. Trata-se, portanto, de uma 
sucessão de operações ou de estágios técnicos de produção e distribuição 
integradas, realizadas por diversas unidades interligadas como uma corrente, 
desde a extração e o manuseio da matéria prima até a distribuição do produto.  

Neste sentido, a cadeia carne/grãos envolve a revolução genética na 
produção de frangos, suínos e bovinos, traduzidos em tecnologias de ponta 
que produzem impactos no campo e na cidade, instituindo novas relações de 
trabalho. A partir do esgotamento do velho, surge um novo modelo, que implica 
em novas técnicas, nova escala de produção, só encontrada no cerrado, mais 
adequada às atuais necessidades da acumulação (BERNARDES, 2010). É a 
verticalização da produção em que cadeias incorporam tecnologias com vistas 
a atender segmentos de consumo mais exigentes com a utilização de técnicas 
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ainda mais apuradas, o que ocorre a partir de transformações no trabalho com 
a reprodução de uma organização espacial particular à área concentradora 
desta atividade.  

Esta pesquisa objetiva estudar as mudanças do trabalho nesta cadeia 
produtiva nos municípios consolidados na produção de soja localizados à 
margem da BR-163: Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, área que vem 
reunindo elementos capazes de atrair e viabilizar a formação de tal cadeia.  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. Neste estudo, focamos três dos seis municípios 
da área concentrada, que constituem a área produtora de soja mais antiga da 
região, onde a atividade se encontra mais consolidada e o processo de 
concentração tem sido 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. Estes três 
municípios têm significância no desenvolvimento da cadeia carne/grãos com a 
presença da Sadia em Lucas do Rio Verde, da Perdigão em Nova Mutum e da 
Anhambi em Sorriso.               

 
Mapa 1 - Área concentrada da agricultura moderna sob influência da BR-163 

Matogrossense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: VIEIRA, Nivea M., 2009. 
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Considera-se também o desenvolvimento e a inserção de áreas vizinhas 
na totalidade do processo produtivo, isto é, nos elos da cadeia e, em uma fase 
mais avançada de desenvolvimento não deste trabalho, mas da tese em si, 
cabe ressaltar que pretendemos estabelecer relações até com a Região Sul, 
região tradicional na implementação desta atividade.   

Em linhas gerais, procura-se abordar as novas exigências em termos de 
perfil de trabalhador e das relações de trabalho, tendo como referência as 
modificações no padrão técnico-produtivo instaurado com a implantação da 
cadeia carne/grãos, procurando analisar como as mudanças no trabalho 
afetam a (re)organização do espaço. Aqui tratamos, sobretudo, do trabalho 
formal do qual temos dados oficiais, contudo, através dos trabalhos de campo 
realizados e dos que ainda realizaremos no âmbito do desenvolvimento da tese 
de doutorado, temos como objetivo incluir a análise do trabalho informal, da 
informalidade presente no mercado de trabalho que se mostra formado por 
duas “faces de uma mesma moeda”, isto é, a formalidade e a informalidade 
como Offe (1994) já nos sinalizou.     

 

2. QUESTIONAMENTOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METODOLOGIA 

A partir do exposto, cabe explicitar a questão central da pesquisa. 
Considerando que a sociedade salarial atual está longe de ser eliminada, é 
fundamental pensar quais as condições de metamorfose do trabalho e como se 
expressam na cadeia carne/grãos da BR-163 matogrossense em termos do 
novo perfil da força de trabalho necessário e das relações de trabalho 
introduzidas com a entrada de inovações técnicas, e em que medida as antigas 
formas de solidariedade estão esgotadas para reconstituir bases consistentes 
de resistência. Nesse contexto, em meio às incertezas atuais do trabalho, até 
que ponto o Estado, aprisionado em tarefas relacionadas à garantia de 
investimentos e lucros, ajusta suas intervenções o melhor possível no sentido 
de garantia dos direitos sociais.  

Ressaltada a questão central, passamos ao levantamento hierarquizado 
de algumas das questões específicas, que nos provocam inquietações 
movedoras desta pesquisa e constituem os objetivos específicos da proposta:  

 
1) Por que a cadeia carne/grãos vem se expandido para a Região Centro-

Oeste, especificamente para os municípios da área de estudo às margens 
da BR-163? Que contextos, determinações e quais fatores sócio-político-
espaciais vêm propiciando este deslocamento?  
 

2) Qual é o modelo técnico-produtivo presente na área e sua relação com o 
estado da arte no Brasil? 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 a partir da implementação da 
Perdigão em Nova Mutum, da Sadia em Lucas do Rio Verde e da 
Anhambi em Sorriso?   

 

3) Como tais mudanças se expressam em termos de exigências de trabalho 
formal? Que perfil de trabalhador é demandado, principalmente, em 
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termos de qualificação e de renda na produção de grãos e de carnes no 
contexto da cadeia?  

 

4) Como fica o mercado de trabalho informal? Quais são as modificações 
e/ou permanências possíveis em relação a esta esfera do trabalho a partir 
da pesquisa? 

 
5) Tendo em vista a escassez de mão de obra qualificada disponível para 

atuar na cadeia carne/grãos da área, fator que se tem agravado, tendo 
sido apontado como um dos principais problemas atuais pelas grandes 
empresas do setor, até que ponto a escassez de trabalhadores na região 
constitui embargo na otimização do processo produtivo em estudo? Como 
a problemática tem sido tratada pelas empresas?   

 
6) Qual é a origem dos trabalhadores empregados nos setores da cadeia 

carne/grãos? Sob que condições sócio-econômicas sobrevivem? Como 
se inserem no novo contexto cultural ao qual são submetidos?  

 

7) Quais são as diferenças e/ou semelhanças encontradas entre a demanda 
e a oferta de trabalho nos segmentos da cadeia carne/grãos na área de 
estudo e nos municípios de atuação da Sadia e da Perdigão na Região 
Sul?   

 

8) Que novas relações de trabalho se estabelecem nesse contexto, o que 
muda e o que permanece? O que se altera na forma de ser do 
trabalhador? 
 

9) De que forma se dão os conflitos e as formas de resistência, e em que 
medida as territorialidades resistentes são transformadas em projeto 
realizado? 

 
10) No novo economicismo, em que a imbricação entre economia e aparelhos 

de governo é mais intensa, como a ação do Estado se faz presente 
nesses conflitos e formas de resistência? 

 

11) 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 na reestruturação do espaço 
feito território?    

 
De certo, tais questões não serão aqui respondidas, este não é o nosso 

objetivo no trabalho em voga. Não teríamos como fazer isto agora por estarmos 
na fase inicial de redação da tese, sem falar que a quantidade de páginas 
disponíveis para o desenvolvimento deste trabalho não permitiriam um 
aprofundamento maior. Apresentamos, portanto, como metas futuras, na busca 
por expressar a totalidade da pesquisa para o leitor e para nós mesmos, isto é, 
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a que viemos e onde queremos chegar. Neste trabalho, vislumbramos apenas 
apresentar um panorama geral das mudanças em termos de trabalho no 
contexto da implantação da cadeia carne/grãos, vendo em tais mudanças as 
intrínsecas relações com transformações no padrão técnico-produtivo, que 
ocorrem por e a partir da necessária instauração de alterações no arranjo 
espacial da área de estudo.      

Quanto aos procedimentos metodológicos, em sua primeira fase, 
tratamos do levantamento bibliográfico inicial, tendo em vista, a princípio, 
sobretudo, a releitura e o aprofundamento de autores que nos acompanharam 
na discussão de nossa Dissertação de Mestrado. Assim, os trabalhos de 
Bernardes foram utilizados por estabelecerem íntima relação com a pesquisa 
como um todo. Em se tratando do conceito de técnica, dialogamos, 
principalmente, com Harvey e Milton Santos, tendo como meta apreender o 
conceito de técnica na atual fase do capitalismo expressa na formação de um 
meio técnico-científico-informacional, que alcança a agricultura moderna de 
Mato Grosso, modificando seus padrões mecânico, químico e biológico.  

No que tange ao conceito de trabalho, tendo como pano de fundo a 
constituição de um meio técnico-científico-informacional, dialogamos com 
Antunes, Castel e Gorz. Antunes fundamentou a discussão sobre a 
centralidade do trabalho hoje, apontando para algumas mudanças e 
permanências. Castel estudou o processo de “precarização” vivido no mundo 
do trabalho, destacando a questão salarial. Gorz, dentre outras contribuições, 
nos forneceu elementos para sinalizar transformações no trabalho de hoje, 
apontando para a necessidade de se construir um novo entendimento sobre 
tais mudanças. 

Com o conceito de espaço, expressamos as relações entre técnica, 
trabalho e (re)organização espacial. Para tratar do espaço, discutimos, 
sobretudo, Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa e Henry Lefébvre, nos quais 
destacamos o dinamismo, o movimento no processo de produção do espaço 
ao entendê-lo como um produto social. Vale destacar também a ênfase 
necessária na relação entre o campo e a cidade em uma interdependência 
única em que as dicotomias são superadas, dando vez para uma análise 
dialógica, de influência mútua do campo na cidade, da cidade no campo, 
estudo realizado através da leitura de autores como Júlio C. Suzuki e Sandra 
Lencioni, discussão introduzida com a entrada no doutorado realizada no 
segundo semestre de 2012.  

Destarte, a metodologia utilizada passou por três fases principais. O 
levantamento bibliográfico a partir da articulação dos três conceitos, que 
elegemos como principais na pesquisa: técnica, trabalho e espaço. 
Posteriormente, o levantamento de dados secundários, sobretudo, através da 
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e do SIDRA-IBGE. Na primeira, 
coletamos dados acerca do trabalho formal (número de trabalhadores, renda, 
escolaridade) e, no segundo, dados referentes à produção dos segmentos da 
cadeia carne/grãos. Por fim, temos realizado o levantamento de dados 
primários com a efetivação de entrevistas e visitas técnicas nos trabalhos de 
campo na área de estudo, que no âmbito da elaboração e da iniciação do 
Doutorado ocorreram em 2010 e em 2012, contando também com idas a 
campo anteriores, como a de 2006 e a de 2008, sendo a primeira no âmbito da 
graduação e a segunda no âmbito do Mestrado.  
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3. RECORTE TEMPORAL E JUSTIFICATIVA 
 
O recorte temporal é o periodo 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. Considerando 
que a sociedade salarial atual está longe de ser eliminada, é fundamental 
pensar quais as condições de metamorfose do trabalho e como se expressam 
na cadeia carne/grãos da BR-163 matogrossense em termos do novo perfil da 
força de trabalho necessário e das relações de trabalho introduzidas com a 
entrada de inovações técnicas, e em que medida as antigas formas de 
solidariedade estão esgotadas para reconstituir bases consistentes de 
resistência. Nesse contexto, em meio às incertezas atuais do trabalho, até que 
ponto o Estado, aprisionado em tarefas relacionadas à garantia de 
investimentos e lucros, ajusta suas intervenções o melhor possível no sentido 
de garantia dos direitos sociais.  

No que tange à justificativa de estudo, ressaltamos que na área de 
estudo a produção de grãos se encontra consolidada e o processo de 
expansão desses grãos vem sendo crescente. Atualmente, através da 
implementação da cadeia de carnes, constitui-se um espaço exclusivo de certo 
número de atividades e relações, o que ocorre com a implantação de novos 
dados da ciência, da técnica e da informação. Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum e Sorriso têm maior significância no desenvolvimento da cadeia 
carne/grãos, considerando o fato de que, seguindo a ordem dos municípios, os 
projetos da Sadia, da Perdigão e da Anhambi se instalaram, constituindo a 
maior cadeia carne/grãos do Brasil e, possivelmente, da América do Sul.  

Importa ressaltar que em maio de 2009 a Sadia e a Perdigão se 
tornaram uma só empresa. Depois da longa negociação com o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, foi aprovada a fusão dessas 
empresas, que resultou na BRF – “Brasil Foods”. Trata-se de uma união 
operacional, intentando sanar problemas financeiros. A BRF surgiu com os 
apostos de décima maior empresa de alimentos das Américas, segunda maior 
indústria alimentícia do Brasil, maior produtora e exportadora mundial de 
carnes processadas e terceira maior exportadora brasileira. Com faturamento 
líquido médio anual de R$ 23 bilhões, a BRF é a maior exportadora mundial de 
aves e uma das maiores companhias globais de alimentos em valor de 
mercado.  

No Brasil, está entre as principais empregadoras privadas, com 117 mil 
funcionários. Atualmente, opera 60 unidades industriais no Brasil, espalhadas 
por 11 estados, mais três plantas no exterior (Argentina, Inglaterra e Holanda). 
Escritórios comerciais da companhia estão instalados em, pelo menos, 20 
países, dentre os quais estão países sul-americanos, europeus e asiáticos. 
Assim, sendo uma empresa de pretensões globais, um de seus grandes 
desafios hoje é preparar os seus profissionais para trabalhar com a diversidade 
cultural e lidar com as inovações técnicas, o que demandará tempo e 
mudanças comportamentais, que se expressarão em novas demandas por 
trabalho nas áreas em que está instalada, caso de nossa área de estudo 
(REVISTA BRASIL FOODS – Setembro e Outubro de 2011).   

 Assim, este projeto de pesquisa tem relevância social e científica, que 
destacamos a seguir. No que tange à relevância social, entendemos que 
estudar a área é buscar compreender também a atual dinâmica econômica, 
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social, política e espacial da sociedade brasileira, que se expressa no 
estabelecimento de uma nova divisão territorial do trabalho, considerando a 
sua inserção seja nacional e internacional, passando do local ao global e do 
global ao local na busca por apreender, mesmo que, parcialmente, a 
complexidade e a multiescalaridade do fenômeno estudado. Em se tratando de 
relevância científica, o estudo do tema pode ser justificado, considerando a 
importância de um aprofundamento teórico nas vinculações entre mudanças 
técnicas, trabalho e espaço no que tange à apreensão da configuração de 
novas relações estabelecidas no espaço agrário moderno brasileiro.  

Por fim, vale complementar que a escolha desta problemática se justifica 
ainda pelo fato de estar desenvolvendo estudos na região desde 2002, isto é, 
desde o segundo/terceiro periodo de graduação quando ingressamos no 
NUCLAMB/UFRJ – Núcleo de Estudos Geoambientais, grupo de pesquisa 
coordenado pela professora Júlia Adão Bernardes, do qual fazemos parte até 
hoje. Importa destacar ainda que houve mais avanços e aprofundamentos da 
pesquisa no Mestrado, quando, com base na análise da implantação da cadeia 
carne/grãos em municípios da área sob influência da BR-163, debruçamo-nos 
no estudo do trabalho em uma pequena parte da cadeia, a saber, na produção 
de grãos e no setor avícola. Tais fatos conferem valioso suporte para o trabalho 
apresentado, indicando a necessidade de dar continuidade à análise ao 
enfocar a totalidade da cadeia carne/grãos na busca por entender o trabalho e 
o trabalhador no interior deste processo.  

Situada a problemática, a seguir, apresentamos uma caracterização 
geral dos trabalhadores através da análise de alguns dados acerca da 
formação do mercado de trabalho e do perfil dos trabalhadores (número, grau 
de instrução e renda), buscando caracterizá-los através de uma amostra de 
resultados alcançados. No quinto e último capítulo, intitulado “o trabalho na 
técnica e no espaço: algumas considerações finais”, apresentamos um breve 
ensaio sobre a articulação entre técnica, trabalho e espaço no estudo da 
cadeia carne/grãos na área de estudo.  

 
4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES - RESULTADOS  
 

O mercado de trabalho é estabelecido por um conjunto de regras em 
termos de valores, de remuneração e quantidade de horas trabalhadas, sendo 
constituído pelos que procuram e pelos que oferecem emprego. O seu estudo 
se realiza no sentido de se perceber fenômenos relacionados à interação entre 
esses dois grupos, levando em conta a conjuntura social e econômica da 
região estudada (VIEIRA, 2009). Neste sentido, a apresentação da dinâmica 
demográfica dos municípios sede da cadeia carne/grãos viabiliza a apreensão 
do dinamismo de suas atividades econômicas, bem como a formação de seu 
mercado de trabalho. Para este trabalho, respeitando o nosso recorte temporal, 
nos detivemos à apresentação e à análise de dados a partir de 2000, 
destacando, por vezes, os anos de 2008 e de 2010, ficando a análise dos 
dados mais recentes para a tese. 

Observando a evolução da população residente e da população ocupada 
nos grandes setores da economia (indústria, construção civil, comércio, 
serviços e administração pública, e agropecuária e extrativismo vegetal) entre 
2000 e 2010, percebemos que houve aumento em ambas. Segundo dados do 
IBGE, neste periodo, a população residente cresceu em torno de 74% com 
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destaque para os três municípios concentradores da cadeia carne/grãos: Lucas 
do Rio Verde, que apresentou o maior ganho (136%), sendo seguido de Nova 
Mutum (114%) e Sorriso (87%). No que se refere aos trabalhadores formais 
nos grandes setores econômicos, constatamos um aumento no total dos seis 
municípios da área de 305%, onde, destacando os três municípios sede da 
cadeia, verificamos em Lucas do Rio Verde um aumento de 553%, seguido por 
Nova Mutum (456%) e por Sorriso (241%). Os dados evidenciam que os 
municípios sede da cadeia vêm crescendo economicamente, aumentando sua 
capacidade de absorção de mão de obra ao gerar mais empregos nos distintos 
setores da economia, o que configura um mercado de trabalho diferenciado.  

O incremento no número de trabalhadores em todos os grandes setores 
da economia na área de estudo é expressão do dinamismo econômico 
proporcionado pela instauração da cadeia carne/grãos em termos de um novo 
modelo técnico-produtivo (re)organizador do espaço, respondendo o 
crescimento ocupacional às novas demandas desse modelo. Os municípios-
sede da cadeia carne/grãos configuram um pólo de atração de migrantes de 
diferentes regiões do país que abandonaram suas localidades de origem para 
ocuparem vagas de trabalho acertadas ou não, tornando a migração um dos 
principais componentes de seu crescimento populacional. Entretanto, esses 
municípios realizam um intenso controle no que se refere à organização 
espacial, à segurança e ao próprio contingente populacional, fiscalizando a 
entrada de migrantes.  

A cadeia produtiva que se instalou na área de estudo viabilizou-se a 
partir da implantação de inovações técnicas em todas as etapas do processo 
produtivo, exigindo novas demandas por trabalho, principalmente no saber lidar 
com a técnica. Exemplo disso são as mudanças nos tipos de profissões 
ocorridas a partir de 2003, bem como o aumento de trabalhadores em setores 
com exigências de formação técnica e superior. Neste sentido, importa 
destacar que entre 2003 e 2008, por exemplo, o número de agrônomos 
cresceu 107% nos três municípios referência da cadeia carne/grãos; o de 
trabalhadores da mecanização 670%; o de profissionais de administração das 
comunicações e informações 197% e o de profissionais da informática 1100%. 
Na área da gestão a categoria gerentes de produção sofreu uma variação de 
88%; a de supervisores de serviços administrativos 78% e a de profissionais de 
administração de empresas 94%. Convém ressaltar que, simultaneamente ao 
aumento do número de trabalhadores na mecanização agropecuária, 
decresceu em 44% do total de trabalhadores na exploração geral desse setor. 
Este modelo produtivo desenvolve-se transformando o trabalho e o espaço, 
tendo como marco a aplicação de significativos investimentos (VIEIRA & 
BRANDÃO, 2010). 

Entre 2000 e 2008, o emprego na produção de grãos registrou um 
aumento de 469%. De 2008 para 2010, este percentual foi acrescido em 53%. 
Em outras palavras, em apenas dois anos, o emprego na produção de grãos 
registrou um aumento de 522%, significando a criação de 4.465 postos de 
trabalho no setor, onde, nesta ordem, temos a participação de Nova Mutum, de 
Lucas do Rio Verde e de Sorriso, que apresentaram o seguinte e respectivo 
incremento: 699%, 598% e 405%, variações que equivalem a mais 1601, 1022 
e 1842 trabalhadores. Com um acréscimo importante, apesar de menos 
expressivo no total do arranjo produtivo, a criação (aves, suínos e bovinos) 
recebeu mais 733 trabalhadores, variando em 173%, com destaque para o 
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segmento avícola, que aumentou o seu número de trabalhadores em 865%, 
enquanto o segmento suinocultor cresceu 143% e o bovinocultor 19%. 

Especialmente, no segmento de suínos e no de aves, houve o registro 
do aumento do número de trabalhadores no abate de 2000 para 2008, havendo 
o emprego de 4080 trabalhadores a mais. Para 2010, os dados mostram que o 
número de trabalhadores no setor foi incrementado novamente, empregando 
6.295 trabalhadores, 2.215 a mais que em 2008. O destaque mais uma vez 
ficou com Lucas do Rio Verde, que absorvendo somente 0,44% de 
trabalhadores do total do arranjo produtivo em 2000 passou a absorver 57% 
em 2010, o que está ligado à chegada da Sadia no município em 2006.  

Cabe ressaltar que o modelo técnico-produtivo implantado nesta cadeia 
produtiva tem como tendência a redução proporcional do número de empregos, 
uma vez que as inovações tecnológicas otimizam a produção e reduzem a 
demanda por trabalho. Tais aumentos, no entanto, referem-se à implantação 
de novos setores econômicos que produzem em larga escala, exigindo certo 
volume de mão de obra, embora submetida às mais variadas formas de 
exploração que objetivam o aumento da produtividade da terra e do 
trabalhador.   

Em 2008, 49% dos trabalhadores da cadeia já havia cursado o Ensino 
Médio, percentual que se repete em 2010. No que tange ao Ensino 
Fundamental (6º ao 9º anos), houve o registro de 33% de trabalhadores em 
2008 e 30% em 2010. Em 2010, o maior contingente de trabalhadores com 
Ensino Médio se situou nos setores de abate (58%) e de produção de grãos 
(36%), sendo esta atividade a que lidera o ranking de trabalhadores ocupados 
(50%). 

Apesar do incremento do número de trabalhadores com maior grau de 
instrução, no mercado de trabalho formal, não há a eliminação dos 
trabalhadores com pouca ou nenhuma instrução, uma vez que a oferta de 
postos de trabalho supera a mão de obra existente.  Por outro lado, os menos 
qualificados são incentivados a frequentar cursos de capacitação voltados para 
a função a ser ocupada no processo produtivo. É a íntima associação entre 
trabalho e técnica, que se expressa na exigência de trabalhadores menos 
qualificados de atender às novas necessidades. 

O trabalho formal, baseado na relação salarial, assegura direitos em 
doenças e acidentes, aposentadoria, 13º salário e férias remuneradas, por 
exemplo. Viabiliza uma participação mais ampla na vida social e no consumo. 
Neste quadro, o que temos visto, contudo, é um processo de subordinação e 
desigualdade vivido por esses trabalhadores, sendo possível distinguir uma 
estratificação complexa no seu interior, com distintos níveis educacionais e de 
renda (BERNARDES, 2005). 

 No que se refere aos níveis de renda, verificamos que a faixa que 
deteve o maior número de trabalhadores (83%), em 2008, foi a de 1,01 a 3 SM. 
Em 2010, este percentual permaneceu no mesmo valor, correspondendo a 
10835 trabalhadores. Com o objetivo de analisar cada segmento da cadeia de 
forma mais específica, formando um quadro da renda para 2010, verificamos 
que na produção de grãos, de 5320 trabalhadores, 78% recebem de 1,01 a 3 
SM, 18% de 3,01 a 7 SM, 3% até 1 SM e 0,9% mais de 7 SM, contabilizando 
um total de ignorados de 0,7%.   

A criação tem 89% dos seus trabalhadores recebendo de 1,01 a 3 SM, 
6% de 3,01 a 7 SM, 3% até 1 SM e 0,4% mais de 7 SM, com 1% de ignorados 
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em um conjunto de 1157 trabalhadores. Tratando-se do abate, que engloba o 
total de 6519 empregados, a situação se repete, situando-se 87% na faixa 1,01 
a 3 SM, cerca de 8% na faixa 3,01 a 7 SM, aproximadamente 3% na faixa 
superior a 7 SM e apenas 0,5% recebendo menos de 1 SM, além dos 
ignorados que somam 0,7%.   

As empresas formam um quadro de funcionários adequado às suas 
necessidades em termos de modelo técnico-produtivo utilizado, permitindo, 
assim, a otimização de sua produção e a consequente elevação de seu lucro, 
pagando cada vez menos pela força de trabalho. Assim, a qualificação exigida 
não apresenta relação direta com o aumento salarial e acaba encerrando mais 
uma forma de exploração da força de trabalho, que precisa se qualificar cada 
vez mais, sem, entretanto, ter a garantia de melhorias salariais ou alterações 
positivas nas relações de trabalho. A inserção social deste trabalhador na 
sociedade é comandada pela remuneração recebida. É um dos principais 
promotores das desigualdades socioespaciais, cujas formas de expressam em 
termos de um diferenciado acesso à moradia e a determinados bens e 
serviços, dentre outros. 

 
5. O TRABALHO NA TÉCNICA E NO ESPAÇO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ações foram desenvolvidas para a instalação da cadeia carne/grãos na 
área concentrada da agricultura moderna, resultando na implantação de novos 
fixos, que se expressam em termos de reorganização do trabalho no espaço na 
constante busca de competitividade por parte das empresas. Grupos 
hegemônicos na economia e na política determinam o que, onde, com quais 
parceiros, como e para quem produzir, articulando-se nacional e 
internacionalmente conforme as demandas do mercado. 

A entrada da Sadia, da Perdigão e da Anhambi na área de influência da 
BR-163 matogrossense exigiu a criação de uma infraestrutura para sediar os 
novos investimentos, beneficiando tais empresas com as novas inversões do 
Estado. Grandes volumes de força de trabalho passaram a ser demanda 
essencial com o recente dinamismo econômico da região, o que implicou no 
aumento populacional dos municípios envolvidos. Há a intensificação de 
mudanças nos processos de trabalho e a aceleração da desqualificação e 
requalificação necessárias ao atendimento de novas exigências do capital. 
Novas relações de trabalho são instituídas, selecionando uma mão de obra 
com maior capacidade para lidar com a técnica (HARVEY, 1996).  

Um novo ordenamento territorial social, bem como o aumento da oferta 
de equipamentos públicos coletivos são exigidos, o que requer maior volume 
de investimentos no planejamento e na gestão do território por parte do Estado. 
Entretanto, a criação de infraestrutura ocorreu em níveis muito inferiores às 
reais necessidades, o que implica na problemática da moradia, tornando 
praticamente inviável a permanência dos trabalhadores na região. Há um 
significativo descompasso entre os baixos salários pagos e o alto custo de vida 
nestas cidades. A excessiva valorização do solo urbano vem beneficiando 
certos setores do empresariado e os proprietários de terras urbanas (VIEIRA, 
2009 E VIEIRA & BRANDÃO, 2010).  

Para o desenvolvimento do campo, há a materialização das condições 
gerais de produção da cidade (LENCIONI, 1985). Nessa materialização, estão 
presentes o que Santos (2006) chamou de objetos. Há o aumento e a 
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complefixicação do acréscimo destes objetos, dos fixos. No entanto, esta 
materialização só ganha vida e movimento, isto é, só existe em sua plenitude, 
com a articulação e o sentido dados a partir da ingerência das ações, que dão 
significado e efeito aos objetos, fornecendo-lhes fluidez e finalidade. A 
materialização e a imaterialização caminham juntas. A primeira, em suma, é, 
na verdade, a objetivação da segunda, a corporificação das ideias, das 
intenções, dos objetivos. Uma resulta da outra e só se explicam claramente 
sem dicotomizações.  

Assim, na relação cidade-campo observada, a cidade e o campo 
realmente são cada vez mais interdependentes. A cidade do agronegócio 
cresce em função do campo e o desenvolvimento do campo depende da 
criação de infraestruturas e serviços na cidade, onde se inclui a divisão do 
trabalho entre ambos. Os novos objetos e as ações implementados mudam e 
ditam um novo ritmo para o trabalho e para a vida acompanhada de uma 
progressiva alienação do trabalhador em relação a este complexo processo 
produtivo (LENCIONI, 1985).  

Há a diversificação da produção em uma nova divisão do trabalho não 
só entre cidade e campo diretamente, mas entre territórios vizinhos, do entorno 
e lugares mais distantes geograficamente, que também compõem o circuito 
produtivo e participam dos círculos de cooperação nos elos produtivos da 
cadeia carne/grãos. Suzuki (1997), estudando o caso de Rondonópolis, já 
havia constatado que só há cidade quando há divisão do trabalho entre campo 
e cidade e é o que aqui ocorre. São as cidades do agronegócio, que 
respondem, em termos de cidade ao que o campo da cadeia carne/grãos exige 
com a articulação entre a materialização e a imaterialização necessárias. Para 
citar, há a melhoria e a ampliação dos meios de transporte, o crescimento da 
produção agrária, a constituição de relações comerciais mais estáveis, a 
expansão e o aumento no tamanho das casas comerciais, a migração do 
capital agrário e comercial para a constituição do mercado imobiliário, o 
aumento do ritmo de expansão urbana, a abertura de agências bancárias e de 
revendedoras de máquinas agrícolas e a construção de lugares destinados ao 
lazer, à sociabilidade e às trocas culturais (SUZUKI, 1997). 

No campo ou na cidade, como as empresas da cadeia carne/grãos 
precisam de mão de obra, apesar de oferecerem baixos salários, como saída, 
têm dado preferência ao trabalho de mais de um membro da família. Entre os 
trabalhadores recrutados, mesmo necessitando do emprego, inúmeros 
retornam às áreas de origem, seja pelo fato do custo de vida ser muito elevado, 
como também em virtude do elevado preço dos aluguéis, dos terrenos e das 
casas, além dos embates culturais que se devem à expressiva diferença entre 
o modo de vida da região de origem dos trabalhadores e o modo de vida da 
região da cadeia carne/grãos, onde se incluem as próprias diferenças 
climáticas e de amenidades naturais.  

Tentando minimizar tais problemáticas, especialmente, o problema do 
déficit de mão de obra, a Sadia construiu uma “Vila operária”, cujas casas são 
oferecidas como moradia para os trabalhadores em Lucas do Rio Verde, 
buscando estratégias para reduzir os pedidos de demissão dos trabalhadores e 
mantendo certo controle e disciplina já que o local de trabalho e o de moradia, 
ambos são regidos pelas “leis” do empregador. Em torno de 500 unidades 
motivaram a vinda de trabalhadores do Nordeste, especialmente, de Teresina 
(PI) e São Luís (MA). Os trabalhadores recebem um piso salarial em torno de 
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R$ 480,00 a R$ 600,00, sendo descontados em 10% para o aluguel. 
Entretanto, o que é um benefício, a princípio, gera novas formas de submissão.  

O correto seria que o trabalhador tivesse condições de suprir suas 
necessidades vitais como moradia, alimentação e lazer com o seu próprio 
salário. Para indicar apenas um dos problemas que se pode apontar, o 
trabalhador que mora na vila, perde parte de sua autonomia por ter que seguir 
regras estabelecidas pelo empregador dentro da Vila Operária, onde o 
descumprimento pode provocar a perda do emprego e da moradia de uma só 
vez. Para exemplificar, há o controle até do horário de saída e de entrada, de 
lazer e da realização de suas festividades ou manifestações culturais, onde os 
direitos e os deveres trabalhistas se confundem com o direito à vida, à 
sobrevivência em sua totalidade: lazer, diversão, educação, esporte e cultura. 

Por outro aspecto, a valorização do solo urbano promoveu a “expulsão” 
dos trabalhadores menos inseridos nos novos processos produtivos. É o caso  
dos pequenos produtores rurais residentes na periferia das cidades, que 
contribuem com seus produtos hortigranjeiros para o abastecimento das 
cidades (VIEIRA & BRANDÃO, 2010).  

A instalação da cadeia carne/grãos na BR-163 significa a busca por 
agregação de valor, baseada em diversificação da produção. Exemplifica 
claramente a prática espacial da seletividade (CORRÊA, 2007), que, neste 
caso, dentre outros fatores, aproveita a grande produção de grãos da região e 
os investimentos e incentivos governamentais na atividade, resultando em um 
desenvolvimento desigual do espaço. Esta verticalização se expressa no 
espaço, que socialmente construído, se estabelece através 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. É o 
espaço visto como um híbrido que se faz e refaz a partir de múltiplas e distintas 
dimensões e escalas em sua totalidade complexa.  

No aparente desenvolvimento, vivemos em um mundo de opulência sem 
precedentes, de um tipo que seria difícil imaginar um ou dois séculos atrás. As 
mudanças são notáveis na esfera econômica e, por vezes, estão camufladas 
nas novas relações, que mescladas com antigos conceitos e ações, 
estabelecem o atual mundo do trabalho. Vivemos em um mundo de privação, 
destruição e opressão profunda. Há problemas novos, convivendo com  
antigos. Portanto, as mudanças no trabalho e no espaço, que vem ocorrendo 
na região, se inserem no contexto atual de mudanças na divisão territorial do 
trabalho, vinculadas às atuais necessidades do modelo de acumulação do 
capital.        

Em suas distintas formas, a exploração do trabalho fundamenta as 
raízes da reprodução do capital, as quais contribuem para o estabelecimento 
das diferenciações geográficas e para o processo de acumulação. Com a nova 
divisão territorial do trabalho, as formas de reprodução do capital mudam. Tais 
mudanças dependem de novas tecnologias, das escalas territoriais de 
produção e de circulação de capital, das mercadorias e pessoas de como os 
agentes mantêm a hegemonia econômica e política (VIEIRA & BRANDÃO, 
2010). 

No contexto das atuais relações de produção e de reprodução, o 
trabalho tende a ser mais complexo, onde o homem, pouco a pouco vai 
substituindo a sua experiência histórica por um conhecimento ainda 
fragmentário. O trabalho continua sendo o motor central da reprodução do 
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capital. Entretanto, há uma desvalorização cada vez maior do trabalho vivo, 
que vai sendo substituído pelo trabalho morto, o que foi denunciado por Marx 
desde o século XIX. Contudo, no presente mundo informatizado esse processo 
se agrava. 

O quadro atual configura uma situação de profundas incertezas, 
principalmente em relação ao futuro do trabalho, do trabalhador. 
Evidentemente, as incertezas e os riscos são proporcionais aos níveis de 
inserção dos indivíduos e das classes na nova dinâmica da reprodução do 
capital. Os riscos sociais potencializam ainda mais a instabilidade dos 
pequenos produtores, dos trabalhadores precariamente empregados e dos 
informais e/ou subcontratados. Os processos de “inclusão precária” são, por 
sua vez, o contraponto dos processos de inclusão econômica e social, os quais 
são dialeticamente funcionais no conjunto da acumulação capitalista.  

Para fechar este trabalho e abrir novas discussões e problemáticas para 
análise, importa ressaltar que os trabalhadores “excluídos”, ou melhor, 
“precariamente incluídos” ou “incluídos de forma minoritária” ficam à margem 
da propriedade rural, do trabalho no campo, das mudanças nos processos 
produtivos e das formas de acumulação, em outras regiões ou nos grandes 
centros urbanos. Afinal, as questões locais estão articuladas às diversas 
escalas, desde o local até o global e vice-versa. Portanto, a problemática 
apontada tem importância não só em uma ordem local municipal ou nacional, 
se pensando no Brasil. Faz parte de um processo mais amplo e expressivo 
composto por uma ordem mais complexa e geral, que não deve ser só 
constatada, mas refletida, humanizada e interferida. Até aqui constatamos, 
analisamos, estudamos. Entretanto, vislumbramos que os nossos estudos 
sejam mais intervencionistas e menos constatadores. Este é o grande e o mais 
difícil desafio em nossa opinião.            
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