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Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar o êxodo rural concernente aos produtores que vivem na região
sudeste do estado do Paraná. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo, de base qualitativa, na
qual se verifica questões sobre êxodo rural regional, bem como a administração feita pelos produtores
de suas propriedades. Além disso, buscou-se levantar questões relativas aos interesses dos filhos dos
agricultores em dar continuidade ao trabalho dos pais. Assim, para respaldar a pesquisa de campo
foram utilizadas fontes como: revistas cooperativistas, artigos, documentários e reportagens que
relataram o incentivo ao homem do campo para minimizar os impactos do êxodo rural.
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Rural Exodus active in southwestern of South of Paraná

Abstract
This article has as objective to analyze the rural exodus concerning the producers que live in the
southwest region of Paraná State, Brazil. Therefore, was made a field research from qualitative
basis where we can see questions about regional rural exodus as well as the administration made by
producers in their properties. Moreover, sought to raise questions about the interests of farmers' sons
in continuing the work of their parents.Therefore, for endorse the field research was used sources
like: cooperative magazines, articles, documentaries, reports that reported the incentive for rural man
for minimizing the impacts from rural exodus.
Keywords: Rural Exodus, Cooperative, Paraná.

Introdução
O novo movimento migratório que se iniciou na década de 60, no Brasil, enunciou as
exasperantes mudanças advindas do êxodo rural. Isto é, populações inteiras, ao migrar para
novas áreas do país, encontraram diversos tipos de dificuldades, tais como: moradias de boa
qualidade, acesso à educação, saneamento básico e, especialmente, a falta de emprego para
manter o sustento próprio.
Tal movimento foi bastante intenso, uma vez que a expansão da indústria tornava-se
basilar na atividade econômica do país. Como se sabe, o processo de industrialização se deu
de modo dinâmico, pois muitas eram as multinacionais e associações que se instalavam em
território brasileiro, principalmente nas regiões Central e Oeste.
Contudo, com o decorrer do tempo, a problemática do êxodo rural não se amenizara,
ao contrário, agravara-se. Isso ocorreu, e ainda ocorre, pelo fato de que “O panorama
econômico, social e político do Brasil são preocupantes, pois apresentam altos níveis de
desemprego, grande diferença na distribuição de renda e, logo, maiores índices de
desigualdade e exclusão social” (SCHMIDT; R.; TEODODORO, P.; MIYAZAKI, J.;
GRAFFURIS, J.; NAZZARI, R.; BERTOLINI, G.; 2005, p.2) apud GALLO (et. at 2000).
Recuperando a reflexão feita por Gonçalves, R. R (2015, p.7), na Revista Paraná
Cooperativo, dir-se-á que “Quando o PIB para de crescer num país como o Brasil, reduzir a
desigualdade fica mais difícil. Afinal, para alguém ganhar, alguém tem de perder”.
Por outro lado, na tentativa de amenizar as implicaturas do advento industrial, os
pequenos e médios agricultores que permaneceram no campo mobilizaram-se criando as
chamadas cooperativas. O intuito de tal criação era fomentar o crescimento e
desenvolvimento locais, agregando maior valor aos produtos comercializados, uniformidade
na produção e agilidade na escoação das safras.
Segundo Campagnholo (2015, p.15), presidente do Sistema FIEP, “A força do
cooperativismo pode contribuir para amenizar as consequências da turbulência econômica”.
Ou seja, o cooperativismo fornece meios mais justos dos pequenos e médios produtores
competirem no complexo cenário econômico atual.
Diante dessas questões, o presente trabalho se propõe a refletir sobre o impacto
causado pela saída das pessoas do campo rumo à cidade, analisando, desde as fragilidades
resultantes do êxodo rural, até a criação das cooperativas. Ademais, buscar-se-á pensar sobre
o suporte possibilitado pela organização envolvendo o cooperativismo, em especial, como
mostra o Sistema Ocepar.
Assim, o recorte analítico, feito por esta pesquisa, compreende o estudo de campo
realizado em uma Cooperativa dos Campos Gerais, com sede no Município de Ponta Grossa,
região Centro-Sul do Paraná. Além disso, apontar-se-á de que modo os cooperados estão
tentando manter os seus filhos ligados à vida no campo, como tal vida é visualizada pelos
predecessores e, por fim, a empatia nutrida para que haja a continuidade do trabalho rural.
Por fim, espera-se que a análise aqui realizada seja importante para tornar mais visível
o benéfico crescimento que o cooperativismo traz para a região especificada acima, bem
como dê realce à relevância das atividades dos cooperados, terceiros e clientes que tem a vida
no campo.
Fundamentação Teórica
1 Êxodo Rural

O Êxodo Rural apresenta-se na história do Brasil desde a década de 60, iniciando-se
no governo de Juscelino Kubitschek. Em tal período, nas grandes cidades da região Sudeste,
um grande investimento no desenvolvimento industrial foi realizado. Isso fez com que as
pessoas, que viviam principalmente no Norte e Nordeste do país, migrassem em busca de
empregos na região central do Brasil. Nesse momento, as oportunidades de emprego eram em
construções civis, montadoras de veículos e nas safras de café e cana.
De acordo com Kon, A., (1994, p.124), “[...] a organização do processo de trabalho e
as relações industriais ficam dependentes da capacidade da mão de obra também demonstrar
padrões de flexibilidade que ajustem a essa nova filosofia não apenas no que se refere à
capacitação para assumir tarefas variadas, como também a possibilidade de em curto prazo
submeter-se a treinamento e reciclagem permanentes”.
O que fez fortalecer o aparecimento do Êxodo foi à construção de Brasília, no final da
década de 1950. No entanto, juntamente com crescimento desordenado das cidades satélites
de Brasília, vários problemas sociais, estruturais e econômicos se originaram. Problemas que
persistem até os dias de hoje nos locais para onde os “retirantes” migraram, configurando,
assim, a problemática do Êxodo Rural.
Na perspectiva de Camarano, Abramovay, (1998, p.52) “O êxodo rural contribuiu para
a expansão populacional das áreas metropolitanas de maneira mais importante que o simples
crescimento vegetativo”.
Em meio a isso,
Os pequenos proprietários, arrendatários, meeiros, posseiros, etc., se viram
obrigados a migrar para as cidades, pois ficaram comprimidos por uma política que
favorecia apenas o grande produtor. Assim, o êxodo rural que ocorreu nesse período
abrangeu pessoas de todas as idades, pois migraram famílias inteiras, desde pessoas
idosas até crianças. (JUNIOR, V. J. W; ROTH, J.D; DE MATTOS, V.M.;
FERREIRA, A.M.R.M.; TRENTIN, I. C. L, 2006, p.03).

Logo, pode-se afirmar que o Êxodo Rural é: um deslocamento de pessoas que saem da
zona rural para a zona urbana. Além disso, ele acontece quando os habitantes do campo visam
obter melhores condições de vida, uma vez que a sobrevivência no meio rural se torna
demasiada difícil.
Obviamente, a migração de muitos ruralistas para a cidade fez surgir novas
características, tanto no que se refere ao meio urbano, quanto ao meio rural. Com isso,
pretende-se a seguir perpassar por tais características, refletindo sobre as razões motivadoras
para o êxodo rural.
2 Migração Rural
A grande migração das regiões Norte e Nordeste rumo a outras regiões do Brasil cresce
por haver poderosas empresas urbanas retendo inúmeras famílias nas linhas de produção.
Porém, a acomodação dessas famílias nas grandes cidades acontece de modo desordenado e
precário.
Não obstante, há o esperado: o aumento das favelas e cortiços; desemprego (mão de
obra sem qualificação profissional para os empregos); aumento da violência, principalmente,
nos bairros de periferia; surge à marginalização; os subempregos; o empobrecimento da
região; aparecem novos casos de doenças na população local.
Por outro lado, surpreende também encontrar uma taxa de crescimento populacional
acima da média para os povoados, em função das constantes notícias veiculadas pela mídia de

esvaziamento do nosso sertão interiorano (GROSSI, M.; CAMPAGNHOLA, C.; DA SILVA,
J.; 2000, p.5).
Sobre isso, Grossi, Campanhola, Silva, (2000 p.4) colocam que:
[...] a periferia, formada por aquelas áreas formalmente definidas como urbanas, mas
que não dispõem da infraestrutura e dos serviços que deveriam caracterizá-la; e os
povoados, que se constituem em aglomerações rurais e urbanas isoladas, não
possuindo assim nenhuma contiguidade com centros urbanos.

Miranda (2006, p.1) defende que é “A urbanização desordenada, que pega os
municípios despreparados para atender às necessidades básicas dos migrantes, causa uma
série de problemas sociais e ambientais. Dentre eles destacam-se o desemprego, a
criminalidade, a favelização e a poluição do ar e da água”.
E como as periferias são geralmente carentes em infraestruturas, isto é, não possuem
hospitais, escolas, ruas asfaltadas e moradias dignas, as populações destes locais sofrem com
a falta de recursos básicos à vida. Tudo isso resulta, como se sabe, em escolas com excesso de
alunos por sala de aula, hospitais superlotados, ruas de difícil acesso, etc. Na grande maioria
dos casos, essas são as consequências provenientes do êxodo rural.
Além disso, as cidades crescem industrialmente com as novas fábricas e empresas,
demandando ofertas de trabalho específicas. A grande quantidade de mão de obra e o
despreparo do trabalhador dão oportunidade ao mercado escolher pessoas qualificadas para as
vagas disponíveis, deixando vários trabalhadores sem opções de emprego.
Assim, conforme salienta Campos, G.L.R., (2006, p.269), “[...] os trabalhadores, são
obrigados a se submeter às novas regras e exigências do mercado de trabalho, ou na pior das
hipóteses, são conduzidos compulsoriamente a fazer parte das estatísticas dos
desempregados”.
3 Imóvel Rural
Área em que seu tamanho se consiga produzir inúmeras atividades sejam elas
exploratória, pecuarista, agricultável pode ser conhecida como Imóvel Rural, como cita o site
INCRA, 2010.
Área formada de uma ou mais matrículas de terras contínuas, do mesmo detentor
(seja ele proprietário ou posseiro), podendo ser localizada tanto na zona rural quanto
urbana do município. O que caracteriza o imóvel rural para a legislação agrária é a
sua “destinação agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial”. Lei
n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, artigo 4.º, inciso I.

4 Atividade Rural
A execução de atividades rurais cabe a cada agricultor dono de suas áreas
agricultáveis, ou seja, são eles que decidem o que vão cultivar. Àqueles que não têm
condições para produzir, recomenda-se que eles arrendem a área para indivíduos que tenham
interesse em melhorar o ganho, contribuindo à sociedade e, consequentemente, ao
arrendatário.
Ressalta-se, ainda, levantar a questão da mudança de conceito e organização dos
produtores rurais. Não é preciso torná-los grandes empresários da intensificação tecnológica e
produtiva, mas sim demonstrar quais são os seus reais limites dentro de cada atividade que
está exercendo e suas possibilidades de melhorias. Para que se tenha uma efetividade nos
trabalhos realizados é preciso que existam acompanhamentos e treinamentos.
Caso contrário,

A falta de conhecimento técnico por parte dos agricultores e dos gestores enfraquece
o empreendimento cooperativista, bem como, impedem um controle ampliado por
parte dos cooperados sobre aqueles que são os responsáveis pelos resultados e ações
de acordo com os princípios gerais do cooperativismo, o que leva muitas vezes a má
gestão e consequentemente ao não funcionamento do sistema cooperativo no setor
agrícola do País (SCHMIDT; R.; TEODODORO, P.; MIYAZAKI, J; GRAFFURIS,
J.; NAZZARI, R.; BERTOLINI, G.; 2005, p.13).

Considerando a realidade de muitos produtores e gestores, faz-se necessário mostrar a
eles que as comunidades tendem a buscar um desenvolvimento de forma sustentável com
autogestão. Isso permite que se vislumbrem melhor questões concernentes às rotinas e às
condições do grupo, fazendo com que, obrigatoriamente, melhorem-se as condições de cada
um dos membros envolvidos.
Segundo Koslovski, J. P (2015, p.11),
‘Hoje’, cerca de 30 profissionais atuam no Sistema de Autogestão e
Desenvolvimento Humano, utilizando-se de modernos instrumentos de controle e
monitoramento, desenvolvendo programas de capacitação que treinam anualmente
milhares de cooperativas e colaboradores.

A partir disso, necessário se faz salientar de que modo as informações são passadas
por técnicos, professores ou, até mesmo, por pessoas mais experientes da área, aos produtores.
Sabe-se que os métodos de trabalho podem sim funcionar, trazendo mais benefícios às
cooperativas inseridas na comunidade e, também, às famílias dos cooperados.
5 Gestão da propriedade
Atualmente, questões pertinentes à Gestão devem ser refletidas de modo detido. Para
iniciar algumas reflexões, definir-se-á Gestão no contexto geral. Isto é, “Gestão: uma palavra
que tem como sinônimo o sucesso. Em sua essência, gerir significa administrar, gerenciar.
Um conceito que apesar de ser empírico ao conhecimento humano, ainda é, para muitos, uma
novidade” (COAMO, 2006, p.12).
Essa novidade leva muitos leigos da área agricultável, ou mesmo da área urbana, ir à
busca da posse de um sítio, fazenda ou chácara pelo simples fato de achar que isso é moda.
Consoante a isso, Vinholi, Martins, (2012, p.73) ressaltam que “O acesso à terra, para esses
agricultores periurbanos, ainda em espaço rural, simboliza não somente ter ‘posses’, mas
garante a reprodução social de suas famílias, legitimando seus modos de vida e continuidade
[...]”.
Sendo assim, para alguns se trata de investimento, para outros, lazer. Mas, em
qualquer uma dessas situações, a propriedade precisa ser tratada como uma empresa que deve
gerenciar seus custos e lucros na ponta do lápis, visto que, do contrário, a distração de final de
semana começa a ficar cara e o prejuízo torna-se certo.
Nesse sentido, o proprietário rural precisa tomar decisões sérias sobre o negócio.
Logo, é essencial pensar sobre as movimentações dos custos de produção e renda, bem como
na oscilação de preços, fatores comuns em qualquer empresa.
Ademais, no campo encontram-se outras características que complicam ainda mais o
ramo dos agricultores. Sobre isso se pode citar: doenças e pragas nas plantações e animais;
falta ou excesso de chuva; variedade de situações, que modificam radicalmente as previsões
orçamentárias da empresa; etc.
No caso das cooperativas, é possível manter alguns custos e receitas mais estáveis que
algumas revendas, fazendo com que o maior beneficiário seja o cooperado. Conforme o
Presidente do Sistema Ocepar, (2015, p.11) “Se os cooperativistas não tivessem tido a

percepção da importância da Autogestão, aprovando o programa em AGE em 1990, jamais
teríamos tido condições de chegar ao estágio de crescimento que atingimos nos últimos anos”.
Com base nisso, o produtor rural se tornou um bom e grande administrador de sua
empresa, com o apoio da cooperativa e dos órgãos que a envolvem e contribuem para o
melhoramento e crescimento de todos os envolvidos na cadeia produtiva, seja ela qual for o
ramo escolhido.
6 Administrações da propriedade Rural
Para se ter uma boa administração da propriedade é fundamental ter em mente o
objetivo principal de o porquê produzir. Além disso, a família precisa estar toda envolvida,
pois ela irá manter o pleno desenvolvimento e sustento de todos.
A maneira que a família irá aplicar os métodos de trabalho no dia a dia serão reflexos
de uma boa conduta no processo de produção, colocada em prática nas etapas preliminares, no
desenvolvimento e, também, no término das atividades. Exemplo disso são as anotações da
contabilidade rural, ferramenta de grande valor para se diagnosticar como está o estado de
saúde do campo trabalhado.
Em consonância, Callado (2007) comenta por qual motivo as anotações devem ser
feitas, ou seja, elas são: “[...] o primeiro passo para a formação de um banco de dados sobre a
propriedade, que hoje apresenta históricos sobre a produção e comercialização das safras,
clima e temperaturas registradas na propriedade”.
Enunciar a qualidade de como organizar e proceder esta administração é atribuição do
maior responsável pela propriedade, isto é, o Dono o gerenciador, ou quem ele designar para
responder em sua ausência. Cabe ao gerenciador expor as principais atividades que devem ser
realizadas na agricultura por seus funcionários. Dentre essas atividades estão: a produção, a
comercialização, a parte financeira e recursos humanos.
No que diz respeito às funções de cada componente da equipe de desenvolvimento das
atividades da propriedade, a delegação dos serviços deverá ser de acordo com as aptidões de
cada um. Dessa forma, um único membro poderá assumir duas responsabilidades. Contudo,
todos os trabalhos precisam ter planejamento, organização e atitudes certas para ser
executados com direção e controle.
6.1 Profissionalização Rural
As cooperativas e os produtores rurais estão sempre aprimorando os conhecimentos e
resultados após terem iniciado os trabalhos de acompanhamento das culturas que são
produzidas durante o ano nas propriedades. Em outras palavras, é através de um bom
planejamento que se define a função de cada elemento no processo de produção, bem como se
delimitam quais os objetivos que deverão ser alcançados.
O Planejamento Estratégico deve ser bem especificado no papel, pois seu objetivo é o
de lançar desafios em longo prazo. No que se refere ao planejamento operacional (culturas), é
necessário que se tenha foco na terra, inclusive, dependendo do ramo escolhido, ela será sua
maior fonte de renda.
Ressaltam-se ainda outros detalhes que envolvem um bom planejamento, como por
exemplo: como plantar; em quais épocas; quantidade; programa de trabalho; o que fazer
durante os dias; considerações de eventos extraordinários; etc.
Recuperando uma reflexão de Merylisa (2014, p.2), Furlan explicita que
O planejamento estratégico é necessário dentro destas cooperativas, pois tem um
papel fundamental na tentativa de visualizar as possíveis consequências futuras, para

se procurar minimizar os riscos inerentes à tomada de decisão, onde se baseia nas
decisões de hoje que deverão construir o amanhã. Portanto, é preciso projetar o
amanhã, onde a questão principal está em planejar as coisas certas que serão
executadas e que venham a ser promissoras no futuro.

Koslovski (2015, p. 3) ressalta que:
No ramo agropecuário, a busca por produtividade alia-se a necessidade de garantir a
conservação de solos e das aguas, o que significa promover uma agricultura que gere
menos impactos ao meio ambiente e propicie perenidade as atividades do setor,
trazendo mais qualidade de vida aos produtores e familiares.

O interesse de se conhecer o que é executado nas atividades traz o conhecimento de
como poderia ser a melhor maneira de equilibrar o trabalho a ser realizado, como também
manter a preservação do meio ambiente. Como a questão da preservação ambiental é delicada,
necessária se faz uma organização em nível estratégico, resultando em benefícios amplos para
toda a sociedade. “Não basta conhecer o hoje, é preciso conhecer como será o amanhã, no
momento em que a estratégia for implementada” (FURLAN, Merylisa, 2014, p.2).
No entanto, o responsável por determinar os deveres deve estar sintonizado com o
objetivo desejado pela família. Estando a família no controle do desenvolvimento das
atividades, todos podem auto-avaliar os seus setores, para ver se os seus objetivos estão sendo
alcançados. Ou seja, é possível controlar a produção anual de um determinado plantio ou
mesmo a produção mensal de leite; época e plantio ou de secagem das vacas; rotação de
cultura; adubações feitas; aplicações de defensivos agrícolas. Assim, conhecendo-se os
custos, consegue-se saber quanto se receberá de margem no final de cada período cultivado.
6.2 Tempo trabalhado
Para desenvolver determinadas atividades as pessoas precisam desencadear o melhor
de si. No processo de gestão de propriedades o fator que mais influencia é a mão de obra e o
tempo de duração das atividades. Obviamente, é necessário ter a conciliação entre o tempo de
plantio certo e a mão de obra qualificada. Ademais, segundo diz Koslovski (2015, p.3), “A
persistência fundamentada na criatividade e inovação dos cooperados, gestores e equipe
profissional é que nos tem levado a construção de resultados positivos”.
Dentro dessa perspectiva moderna em gerar resultados positivos para a gestão
empresarial, o principal papel da gestão rural consiste nas atividades relacionadas ao
planejamento, controle, processo decisório e avaliação de resultados (CALLADO,
ANTONIO, A. C; CALLADO, ALDO, L. C. 2002 p.1).
É por isso que as decisões tomadas devem ser feitas com relação ao que foi planejado
entre a administração e gerenciamento. Dessa forma, é possível mostrar os resultados que
serão obtidos em duplicidade, como na rentabilidade em relação ao ano anterior. Se o
produtor tiver a prática efetiva destes resultados, é necessário investir uma boa parcela na
qualificação e formação destes profissionais que provavelmente se tornem lideres de
conhecimento e aperfeiçoamento naquilo que fazem. São eles que farão a diferença no fim de
todos os processos.
6.3 Contabilidade Rural uma ferramenta de planejamento
A contabilidade é a principal ferramenta de controle e execução do Planejamento
Estratégico. Ela tem início com as anotações que podem ser feitas num simples caderno
escolar, como também em uma planilha de Excel. Tudo vai depender da praticidade das
anotações. Contudo, deve-se anotar diariamente; se não for possível, então, uma vez por
semana para que não se percam os dados.

O banco de dados do produtor tem feito com que ele ganhe tempo nas decisões da
propriedade e também dinheiro, já que com as informações na mão, ele economiza, inclusive,
no custo de produção (PEREIRA, TERCILIO. 2006 p.12). Desse modo, as principais
informações que precisam estar contidas num banco de dados são: a data de plantio; o preço
dos insumos; o custo total da produção; o valor da mão-de-obra; maquinários e a
produtividade da cultura; entre outros.
Assim, é de suma importância ter esses dados na determinação dos custos agrícolas e,
consequentemente, nas tomadas de decisões que norteiam todo o trabalho no campo, como
por exemplo: o crescimento da cultura em relação ao ano anterior; a verificação do que foi
executado no planejamento; e, por fim, a delimitação de um horizonte de expectativa, isto é,
ver o que ainda pode ser melhorado em situações futuras.
Esse gerenciamento resulta na evolução das atividades rurais, as quais vêm crescendo
e melhorando a cada ano. Além dos mecanismos de aperfeiçoamento, o gerenciamento
permite uma visão de longo alcance dos objetivos já traçados. De acordo com Santos Et.al.
(2006, p. 30), o objetivo do planejamento estratégico é definir as direções e políticas que
servirão de base para os demais planos.
A produção na atividade agrícola, pelas suas particularidades, exige escolhas racionais
com a utilização eficiente dos fatores produtivos. Este processo de tomada de decisão reflete
no custo total, o qual, por sua vez, impacta nos resultados a serem obtidos.
A apuração do custo de qualquer atividade econômica rural apresenta um dos seus
maiores problemas no rigor do controle de seus elementos de forma a obter uma
correta apropriação dos custos de cada um dos produtos existentes dentro da
propriedade, principalmente sobre os gastos gerais, que devem ser rateados pelos
diversos produtos de maneira tal que possa garantir o equilíbrio financeiro das
contas da empresa sem comprometer seus preços no mercado. (CALLADO,
ANTONIO, A. C; CALLADO, ALDO, L. C. 2002 p.3).

Uma boa análise de equilíbrio pode ser feita ao se vislumbrar a produção do vizinho,
visto que os solos são parecidos e o clima é o mesmo. Nesse sentido, a produção tenderá a ser
parecida. Caso isso não ocorra, será necessário rever o planejamento para que se possa
corrigir o erro cometido na determinada safra.
7 Metodologia e Análise de Resultados
A pesquisa de campo realizada teve como foco analisar o desenvolvimento do êxodo
rural em uma Cooperativa pertencente à região dos Campos Gerais, Ponta Grossa - PR.
Ademais, a presente pesquisa discorre também sobre os principais interesses dos
produtores em incentivarem seus filhos(as) a se tornarem os sucessores do empreendimento.
Assim, ao acompanhar a realização das atividades diárias da propriedade, buscou-se analisar
as perspectivas de permanência no meio rural. Em outras palavras, trata-se de verificar qual a
satisfação do produtor com o seu planejamento - semestral ou anual -, bem como inferir se o
jovem está realmente rejeitando o campo pelas atividades que lá são executadas, ou se é pela
má remuneração.
a) Perfil da Amostra
A análise deste trabalho foi realizada com 20 produtores de um total de 65 que são
clientes fidelizados, ou seja, que compram seus insumos somente com uma empresa
determinada. Os dados tabelados e, posteriormente, visualizados deixam entrever a
problemática do êxodo rural, que ainda está acontecendo, contudo, em menor frequência que
nos anos 80 e 90.

A população avaliada possui áreas de aproximadamente 124 HA, tendo em média de 1
a 3 filhos, sendo que um ou dois terços deles estão estudando, ou até mesmo já concluíram os
estudos. O fator de relevância demonstra que, mesmo com novos conhecimentos adquiridos,
muitos dos jovens estão deixando o campo. Por outro lado, os que permanecem contribuem de
modo significativo para o progresso da agricultura.
O gráfico 1 resulta de entrevistas realizadas com os pais dos jovens que moram no
campo, sendo especificada a questão do respaldo, por parte dos jovens, nas atividades diárias
da propriedade.
Gráfico 1:Filhos auxiliam pais nas atividades diárias na propriedade rural?
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Fonte: Pesquisa de campo do autor (2016)

Com as atividades diárias, o produtor rural na maioria das vezes busca ensinar aos
filhos como funciona o meio rural. No entanto, nem sempre a mensagem é captada de maneira
adequada. Desta maneira, no gráfico acima ilustra como os filhos estão agindo diante do que
foi repassado a eles sobre as atividades no campo.
O gráfico 2, por sua vez, demonstra como o estímulo dos pais influencia na
permanência de tais jovens no meio rural.
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Gráfico 2: Pais estão estimulam seus filhos a ter permanência no campo?
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Fonte: Pesquisa de campo do autor (2016)

Mesmo com o estímulo dos pais, 40% dos filhos não querem ajudar naquilo que um
dia herdarão. No contraponto, 60% dos jovens vêem o campo com bons olhos e nutrem o
interesse de serem os sucessores de seus pais no campo.
Partindo dessa análise, é possível notar que mesmo com o passar dos anos algumas
atividades de incentivo trazem bons resultados, favorecendo que o homem do campo
permaneça no meio rural.
Outra questão, diz respeito à remuneração da mão de obra no campo. O gráfico 3
mostra como está a percepção do agricultor sobre tal assunto.
Gráfico 3: Na visão do produtor, a má qualidade da remuneração e o trabalho pesado traz
dificuldade para aquisição da mão de obra no campo?
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Levando-se em conta o mercado econômico brasileiro atual, o produtor rural está
satisfeito com a mão obra que procura para lhe ajudar nas atividades diárias da propriedade.
Além disso, os jovens não estão rejeitando a atividade agrícola por algumas atitudes do
produtor no momento de conversa, o mesmo se mostra transparente com as características que
procura no profissional que ira lhe auxiliar no trabalho do campo.
Considerações Finais
Partindo da última década, o êxodo rural tem diminuído seu crescimento em grande
parte pelo número de imigrantes dentro do país. Pela análise realizada na região dos Campos
Gerais, o setor agrícola tem grande potencial para que não aumentar, nos próximos anos, o
processo migratório.
Isso ganha relevância, pois são inúmeros os incentivos ao homem do campo em
aumentar a fidelização em cooperativas através da consideração do limite rural. Ademais, os
prazos para pagamentos são processos que devem permanecer e/ou aumentar. Tais benefícios
buscam, é claro, evitar que o processo migratório se concretize rapidamente na região.
Em âmbito nacional, o agronegócio precisa de investimentos para aumentar a renda do
produtor rural e incentivar que ele permaneça onde está. Isso é importante, pois é o com eles
que se consegue movimentar a indústria, bem como ganho das famílias urbanas e rurais.
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