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OFERTA E PROCURA DE ENGENHEffiO$ - AGF.Ô!\C ;V'OS 

EM MINAS GERAIS' 

I. INTRODU çÃO 

Euter Paniago 
Lon Cesa l 
Eliseu Alves" 

-, 
O periodo de 1954-1965 foi áureo para o engenhei-

ro-agrônomo. Todos os formandos sairam contratados das res
pectivas escolas. Muitas das organizações. cujos programas 
dependiam do trabalho dêsse profissional, tiveram sérios pro
blemas para orientar sua expansão. biendo forçadas a limitar 
seriamente essa expansão ou a recorrer à contratação de pro .. 
fissionais do nível médio. 

Por outro lado. ~sse pertodo coincidiu com a criação 
de nOvas escolas supt!riores de agronomia e com grande expan
são das escolas mais antigas, sendo que várias até quintuplica
ram sua capacidade. 

A possibilidade da expansão da oferta de engenhei
ros-agrônomos não deixou de ser uma demonstração de que a 
sociedade brasileira começara a sentir que havia algo de erra
do no processo de desenvolvimento econ~mico. que negligen
ciara a agricultura. e que o engenheiro-agr~nomo podia ofe
recer contribuição apreciável à solução do problema. 

. Entretanto, em con8eqU~ncia dessa expansão notável 
da oferta e dos programas de combate à inflação. a partir de 
1965 os problemas de empr~go começaram a aparecer. O s {Ol'

mandos tiveram que buscar emprego •• quando ante. ocorria o 

'"R 'Jcebido para publicação em ll-Z-.19.70 . 

• oRespectivamente.t';cnico da Universidade Federal de Viçosa. 
da F' ·.ndação Ford e da ACAR. 
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cndc 

onde 

(Ali = n~mero de engenheiro.ragrônomos de Estado i 
v 

(Nli = renda per capita do Estado i 

(Nl i = população de Estado i 

opção 2: 

log (A)i = log a • b log (Xl)i • c log (X2)i • 
f d 10g (X 3)i' 

(A)i = nú.-nero de engen.,>eiros-agrônomos do Esta
do i 

(X l)i = valor do produto médio real da agricultura 
do Estado i 

(X 21i = dimensão da agricultura medida pela área 
cultivada do Estado i - ,,'" , /' 

(X 3)i = pressao demograíica sobre a area agncola 
do Estado i. medida pelo quociente população 
total do Estado/área cultivada 

2. 1. 2. Equacão da Oferta 

F t = fo:-:-:",. a:"l do5 no anO t 
Mt- 4 = matr iculados no ano t-4 
!o.i t -5 = matric\!ladc.. no anO t-5 

3. RESULTADOS ESTATLsTICOS 

Utilizando- se de dado. íornecidos por Viçosa e La
vras, estirnou- se a equação da oferta. levando- se em consi
deração apenas os mat:-iculados nO l~ ano. há 4 c 5 anos. res
pectivamente. A ader;ncia do modêlo aos dados pode SCll con
siderada boa. c os resultados da cstiInação aparecem no quadrol 

Em vista da disparidade dos res<lltados de estima
ção optou- se por duas equação: urna para Lavras e outra para 
Viçosa. Com isto, pôde-se t .... mbém utilizar melhor as infor
mações obtidas.já que a série de Viços ,. cobre apenas 10 anos 
e a de Lavras, 25 anos . 

Conservou- se també'm o coeficiente do têrrno Mt-5, 
embora ~le não se tenha mostrado estatisticamente diferente de 
zero para a equação referente a Lavras. 
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ria agricultura como substitutos. É possivel que Defeito cestas 
variáveis es t eja sujeito a certo r e tardamento. vi~to ser o po
der público a maior fonte de empregos l:.~ ra cng';:1h c: i :o-agrô
nomo. uma vez. que um aumento da renda pc . c ;!IJ:t," ou co va
lor c.:> produto médio de agricultura não l~va o g~'rnv a uma 
decisão imediata, no sentido da contratação d~ rr.<.:'s c ng enr.ei 
:-os-agr~nomos. Também, aq;.lÍ. a falta de daàos 2?ropriados 
impediu considerar ~sse retardamento. 

Do lado da oferta.pressupôs-seque o ::"::n e r..:> de es 
colas si..:.?eriores de agronomia em Minas Gerais não ~ejf~ au · 
mentado até 1975 e que. dada a capacidad e previst ... 5<'r.,;"" 
have :-á candidatos euiicientes para o n~mero de vagas. Ta:-:'1b é m 
ad..-nitiram- se taxas de evasão c entradas. Dai, oíerta = ío:-
mandos .. transíerência de outros Estados - eva~ão (mort(., , . 
posentadoria e transíerência para outros Estados). 

Com as pressuposições íeitas, a oferta àe íormanàos 
vai depende~ principalmente do nÚmero de matriculas no ?ri
meiro ano. 

Há ~uas opções par_ :.l.entificação da proc u:-a de en
genheiros - agronomos: 

opção I 
A procura e função de: 
. renda per capita 
. população 
opção 2 
A procura é função de: 

valor do produto m';dio r~al da agricultura 
dimensão da agricultura, mcc.ida pela área culti
vada 
pressão demográfica. medida pelo quociente po
pulação total do Estado/área cultivada. 

A oferta de formandos no ano t é função do número 
de matriculados nos anos t- 4. t- 5. t-6 etc. As taxas adotadas 
para evasão e entradas serão dadas em seção posterior. 

z. 1. Modêlo Estat(stico 

2. 1. 1. Equacão da Procura 

opção I: 

10g (Ali = 
y 

10g a + b 10g (Rli • c log (Nl i • 
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Reução: formados c empregados em Minas C ~ rais: 
0.59. Essa taxa é a média do periodo 1960 
-68. obtida de dados fornecidos pela Esco
la Superior de Agricultura de Lavras. Por 
falta de informações. adotou- se a mesma 
taxa para Viçosa. 

Relação: formados em outros Estados e formados 
em Minas Gerais para os engcnheiros-a
gronomos trabalhando em Minas Gerais: 
O. 11. O s dados que permitiram ~ ste s cál
culos foram obtidos dos arquivos da SMEA. 

Calculou- se. baseando-se nOS arquivos da SMEA. 
como sendo de 700 o estoque de engenheiros-agr~nomos. em 31/ 
12/1968. em Minas Gerais. Êste n~mero foi extraido de uma 
lista de 804. depois de efetuados os de scontos para aposenta
dorias e engenheiros-agrônomos residentes em outros Esta
dos. mas filiados;' SMEA. O n~mero exato é desconhecido. mas 
não deve ser muito diferente dêste. 

A ~ltima colu"a do quadro 2 foi organizada na hipó
tcsc c!e que 900/0 do estoque de engenheiros-agrônomos perma
neçam em Mir..as Gerais. emigrando 10'0 para outros Estados .. 
Essa. taxa representa a?cnas "..l.lna tentativa de aproximação. 
visto não se dispor de dados para sua estimação. t possivel 
Cjue seja exagc rada. 

A estimativa da procura foi feita com base na equa
ção da opção I. utilizando-se dados do Produto Interno Bruto. 
calculados recentemente pela Fundação Getúlio Vargas. A téc
nica foi a seguinte: 

Deílacionou- se o Produto Interno""Bruto Der capi
~de 1965 para 1953. ano em que a pesquisa foi 
feita por FARIA. 
Calculou-se a renda per capita para 1970 e,1975. 
dentro de tr~s hipóteseSY: 
hipótese 1: taxa de crescimento da renda per ca
pita. = 1.2% 
hipotese 2: taxa de crescimento da renda per ca
pita'" 2. I "I •. 

1/ Equivale a fazer crescer a renda per capita calculada para 
1965 (deílacionada para 1953) na base das taxas menciona
das. 
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Portanto, as equações da oferta são: 

= -Viçosa: F t 

Lavras: F t = 

32.842 + 0.733 Mt-4' 0.517 M t - 5 

0.824 t 0.751 M t - 4 • 0.016 M t - 5 

QUADRO 1 - Coeficientes de regressão e respe ctivos d e svios
-padrão (Os n~eros entre par;nteses são os des
vios-padrão) 

Escolas 
Coeficiente s e desvios,padrão 

R
2 

Lavras 

Viçosa 

Lavras. Viçosa 

a 

-0.824 
(2._ 960) 

-32.842 
(31. 600) 

29.336 
(90.886) 

b 

0.751 
(O. 120) 

0.733 
(0.250) 

0.532 
(0.205) 

c 

0.016 
(0.140) 

0.517 
(0.340) 

0.092 
(0.639) 

0.719 

0.845 

O. 821 

Fonte dos dados, E scola Superior de Agricultura de Lavras e 
Universidade Federal de Viçosa. 

Utilizando- se das funções estimadas para Lavras e 
Viçosa e das taxas abaixo- relacionadas, organizou- se o qua
dro 2. 

As taxas sao as seguintes : 
Evasão: ·10 por 1000. Refere- se 

tad~rias J.j. 

, 
a mortes e aposen-

1/ Em pá ginas anteriores, de u-se sentido mais amplo ao t~r
mo eva saco Co ntudo, optou- se. aqui, por esta definição r~s
tr i ta, em razão do desejo de indicar, separadamente, as 
várias componentes da evasão: mortes, aposentadorias. mi
gração para outros Estados etc. 
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hip 6tcse l: 970 
hip6tcse 3: 1. 040 

De posse dos dados da oferta e da procura. org;mi
za ram~ se 05 qU? dros 3 e 4. onde se indica o excesso pr l: v: s 
to da oferta sÔbrc a procura, referente aos anos 1970 e 197~. 
O quadro 3 {oi org~nizJ.dc. tomando-se como ba s e a oferta. cal
culada na coluna 4 do quadro l. O quadro 4 organizado com ba
se na ofe rta calculada na coluna 5 do mesmo quadro. 

O quadro 3 mostra o excesso da oferta de engenhei
ros- agr~nomos sôbre a procura para os anos de 1970 e 1975. 
Os dados ,:a oferta estão na coluna 4 do quadr~ l. Os resulta
dos indicam dir etamente c excesso da oferta. As hip~tcses re
ítrem- se à procura. 

QUADRO 3 - Excesso da oferta de cngenheiros-agror.or:1'oS em 
Minas Gt:rais, considerando os té'cnicos formados 
no Estado 

ANOS 

1 ?70 

1975 

Hip6tcsc 

130 

703 

Hip 6tcsc l 

114 

658 

Hipótese 3 

97 

588 

o quadro 4 mostra. o excesso da oferta de engenhei
ros-:Lgr;; .... ornos sÔbre a procura. para os anos de 1970 e 1975. 
O. dados da oferta estão na coluna 5 do quadro l. Os resulta
àos lndicam diretamente o excesso da oferta. As hipóteses re
{\!rcm- se à procura. 

Q(;ADRO 3 - E x cesso da oferta de engenhciros-agr;nomos em 
Minas Gerais, considerando os técnicos empre
gados nO Estado 

ANOS 

1970 
1975 

Hipótese I 

51 
149 

H."ótese 2 

35 
104 

, 

Hipótese 3 

18 
34 
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QUADRO 2 - Estima tiva da oíe rta de engcnheiros-agr~nomos 
em l\.·1inas Gerais 

E.to- Form~- F orm.:.- F orm.a.,!l E mpre· F orm.! E v~- Ofer- OCer-
Ano s ~" ' CC. e nl do . em d O I eom &~c!o . do. e:n .. o l"-9 taj/ 

, m La vr a. V1ÇOI. !'-!I r~ . c:'!':. ~.h - o u!r OI ]f 
31/l~ 8 Cc r.:ú. null E Ita. -

dos y 

l Cj~q 100 35 III lSõ 92 10 8 79' 19 ' 

1970 50 1 .. 6 196 116 13 9 91' 835 

l Ç71 59 164 243 1<3 16 11 1. OÓ2 899 

1972 8. 115 259 153 11 13 L 219 966 

l q71 16 156 23Z 131 15 I. I. lS1 I. 007 

19H 16 ISS BI 136 15 15 1. 491 I. 042 

1975 16 155 231 136 16 '6. 1. 628 1.0 74 

l/:>I: ;lcôrdo c om o . d.:lc o . c o pl.:ri'odo 1960-68. em médl41 . 59'1. do~ form:Lndo. em La.
v :'&, pcr mOl.nc ( cr ;..:-n e m !'-'!.:r .. u G c.: ... r i • . Esu. m~diõlo {oi tO lna~ para. Viço:;:.. ta:r. ~~:n. 

1/ D e &côrco c om o . CJ.do. colt.:~do . :".0 ' arquivo. di. S.>..iEA. a relação entre lor m:.do . 
CI":"". ou t:' O. E,uco . c em Ml~1 Gera i . é 0 . 11 pU'a, OI engenheirol-agrônomol tr ... b.!. 
l~ ;,;do nClt e Eu.ac!o. 

1J Ta.lU de e va.io :;: 10 por miL 
J} Ofe .:-u. :;: eltoqu C' em 31/12/1"69 f e mpu,~do. em Mina. Ger~i. f forma.do. em Ou· 

\':-0 . r: . u ,do •. cv.uio. 
jJ OferUo :;: O. qO do e.toqu c em 11 / IZ/I"b6 • e mpreaado . em M'n:r.:) Gcrah t fo rmado . 

em o~tro. [:,ueo • . cva,io. 

hipótcst= 3: taxa de crescimento da renda per ca
~=3. 0'70 

Cor.v~m notar que a taxa. 2 . 1"/0 parece rcp rescnt2. r 
m elhor a tendência observada num per(odo mais longo do pas
sado ; a t axa. 1,2'70 rcores e :1ta a tend~ncia mais recente,e a td.
x:= 3.00/0 rep=esenta ~bjetivos explic ito s em program as do go-
ver nO .. 

A população para 19 70 e 19 75 íoi estimada em 12. 424 
mil e 13. 993 mil. r espectivamente. ' 

Calculou-se , então . a proc ura para 1970 , como scn-
do: 

hipótese 1: 784 
hipótese 2: 80 0 
hipótese 3: 8 17 

Para 1975: 
hipótese 1: 925 
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rcs do proce sso d e d esenvolvimento ccor.~mico, o ;..pcrkiçoa
r.1C:"l tO de sua situação. com o cC1nseqUcntc aumento de cfit:i~n
ci.l. poderá: determinar um incremento da oferta. 

Do lado da oferta. várias al~crnativas se abrem. A 
mais tran sparente delas seria controlar a oCe rta de engenhei
ro s-agrônomos , visando a estabilizá-la ou reduzi-la . Isto im
plicaria em congelar o s atuais planos de criação de novas es
colas c d e expansão das atuais escolas de agronomia. Ou mes
mO em reduzir a atual capacidade. 

Esta alt<;rnativ3. n~o parece éi.?ropr iada . num pais de 
gigantescos recursos agrícolas inaproveitados c. p 0 rtanto, com 
amplas pcrspectiv;:~s para o engenheiro-agrônomo. Por const:
gu;;tte, outras alternativas podem ser aventadas. tais cçmo: 

a) Diversificação do curr(culo das escolas de agro
nomia. 

b) Melhoramento da atual estrutura de uso do enge
nhciro-ag:-onomo. 

c) Aumento da capacidade dos cursos de pc";s- gra
duaç.ão. 

d) E sti"mulo a pcSQl!i.S3S que avaliem a contrihuição 
do c:lg ~ nhcirCragro:lomoao processo àc desenvol
vimento .:=cor.~r.lico e 6ua adcquacb clivulgação. 

e) A"mento da produt;"idadc das ir.stituiçõe& que em
prcsaln cr·sc:'!:heiros-agr~non,os. 

AntL"s d.1. discussão d e caca alte:-r:.ativa. COnvem sa
!~~·r.t:t.r que clatô, direta ou indiretamente, tar.to a!e!..am a pro
c u ra. c c...:-no a o!c rta clt.: ensenhciros-agr~nomos. Fator i:npor
l :'lr.lc OllC se tc,;vC em mira ao selecionar as altcrndtivas foi o 
clien l e · do c!lgcnheiro-agrônomo - o agricultor \:! as firma.c:; co
:nc:"ciais que;: operam na agricultura . Se ~9se cliente não fôr 
d.:\..-i d2.mente atendido, a profis s ão estará condenada ao dcs 
p:-cstígio no cenário das profissões brasileiras de nivel supe-
rior. , 

4. 1. Div oO r . ificacão do Currículo das Escolas de 

Agronomia 

A tend~ncia da agric\!ltura cOlncrcial e a de espe
cializar:-se.Assim é que se vê o Sul de Minas voltando-se pa
ra a produção de leite e caí'; e o Triângulo Mineiro dedicando
-se às explorações de arroz e gado zebu. A agricultura em vol-
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Os quadros 3 e .; indicam que é nt:cc ss2: rio preocu
par-se com o excesso de oferta de engcnheiros-agrônomosJ!m 
~1inas Gerais. No quadro 3. a magnitude do excc 550 é alarman 
tc. Já no quadro 4 essa mag:1.itude ~ muito menor. C o ntudo. h~ 
que notar cuc êste quadro está baseado nwna hipót e se muito o
timista. pois admite- se que os outros Estados. al~:n de absor
verem 41% dos formados em Minas Gerais. empregarão tam
bém 10'7. do estoque de e:lgenheiros-agrônomos existentes no 
íim do anO. Isto equivaleria a dizer que. em 1969. por e xem 
plo. 70 engeTL~ei ros-é:.grõr.omos empregados em Minas Ge rais 
migrarão para outros Estados. Res s alta-se ainda m~is o oti
mismo desta hipótese , quando se sabe que âuas novas escolas 
de agronom ia d e são Paulo colocarão brevemente seus enge
:'lheiros-agr~n~mos nl? mercado. são Paulo t em, tra dicional
mente, empregado er,:;cnh ci ros-agr ~nomos cie ioAinas Gerais. 

Finalmente. deve-se res s altar que ·0 modêlo utili 
zado é uma simplificação bastante drástica da r e aEdade, e que 
certa s modificações estruturais não consideradas no mod~lo 
poderão ab s orver o exces so previsto. Houve, por e~err. }o- lo, at; 
meados do ano de 1969. d i íiculdade s de empr~go para os for
mado s . em 1968. Contudo por cau s a de decisão do Banco Cen
!ral de vincular o créôito agr(cola à ~~sis tência técnica. hou
ve c'>..-pansão da procura . Atualmente.não há mais des cmprêgo, 
ao que se sabe. t claro que o moà~lo não contempla cs sas mo
diíicaçõe s na polÚ ica c.c créd ito agri"'cola. 

É evidente que, ~ primeira vista, se d e va estimu
lar mudanças na polÚica ccor.~r:üca que impliquem numa 2.m
pliação do mercado de engenheiros-agrônomos:. Contudo, de
ve-se notar que essas mudanças tendem a escassear. ou se
je.., cada vez s ão mais raras as oportllnidades para elas. Por
tanto, o mais sensato é ajustar a oferta . 

4. IMPLICAçÕES DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Na seção anterior estimcu- se o des~mpr;;go poten
cial, admitindo- se como constantes as condiç';es de mercado. 

E ssas condições podem ser modificadas, tanto do 
lado dól procu~a COmo do lado da oferta. 

Do lado da procura , ~ evidente que a acele:-ação do 
processo de desenvolvimento econômico. incrcm~ntando a rcn· 
da per caol ,-a , determinará. nas condições do rr.cdêlo. um au
mento !'léi. quantidade procurada de engenheiros-agr~nomos, ~ 
~ paribus . Como o eng E: n..lteiro-agr~nomo ;, um dos induto-
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re a?S insumos _co r.~o aos produtos· agri"colas. visa"ndo a atcn
c! ~r a procura deste setor industrial que tende a crescer ver
!jcinosamcntc com o de senvolvimcnto do Pais. 

As sugestões dadas procuram reforçar a id '; ia de que 
asáreas de especfalização devam ir além do agricultor.acom
ranhando ': proce s so de I" udução at'; que o produto final esteja 
a di s posiçao do consumidor. 

Ê claro que a área d o. ci~ncias sociais merece des ... 
taque especial, visto estar o homem por -.. r"ás do processo de 
prvdução. c o elemento humano deve ser o centro de t~das as 
preoCupaÇões descnvolvimentistas. Isto compreende a amplia
ção da cõ.rga curricular atualmente operada nesta ár e a . incluin
do, possivelmente, especializ.ação em agricultura tra.dicional, 
visto prognosticar COmO elevada a procura de técnicos com és
te treinamento. 

Tudo O que se disse tem caráter de sugestão. Reco
nhece-se que, para tornar realidade estas sugestões, os re
cursos humano:>s t: materiais de nossas escolas necessitam ser 
ba s tan te ampliados. Mas- também é preciso introduzir o siste
ma de crédito, sem o qual o curriculo que vicr a ser criado 
torr.ar-se-á numa impossibilidade. 

Com o sistem" de cr';ditos. os atuais cursos rápi
dos (diga - se de passagem. devem ser muito ampliados) podem 
ser usados de tal forma que os alunos regulares possam tam
bém fr ,: qUentá-los, obtendo-se. d~ste modo, créditos adicio
nais. Atualmente. êsscs cursos, que na maioria das vêzes se 
destinam ao treinamento em serviço, não são considerados pa
ra efeitos de carga curricular para os estudantes regulares. 
Por i sto, não há estimulo para que os estudantes se matricu
lem nêlcs. 

4.2. Melhoramento da Atual Estrutura de Uso do 

Engenhciro-Agr~nomo 

A experi~ncia acumulada no trato dos prob1e<nas de 
uma agricultura dual, como acontece com a agricultura brasi
leira, tem indicado a necessidade de reformulação das atuais 
pOlítica s das organizações que empregam engenheiros-agrõ
nomos. 

Quem compulsa as estatísticas brasileiras notará 
<t'JC a agricultura tem mantido um comportamento satisCató
:i.'~, COm um crescimento superior ~ taxa de natalidade. Êste 
:~:n?ortamento é satisfatório apenas do ponto- de-vista de a-
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ta dos grandes centros vai se transformando e caminhando ri. ... 
pidam~nte para a exploração hort{cola. .. .. 

Com a e specialização c o progre 5 50 tec nologico. sur
ge a procura de nOVOS insumos, e firmas comerciais especia
lizam-se na ver..da d~sses produtos. 

O processo de comercializ.ação dos produtos agri
colas aperfeiçoa-se. Surgem novaS indtistrias. Aprocura de no
vos conhecimentos nc sta á rea é intensa. 

Ê claro que. numa situação desta. o engenheiro-a
grônomo clássico. com conhecimentos generaliz.ados de tudo 
e conhecendo muiro pouco de cada coisa. não possa dar con
tribuição satisíatória à agricultura comercia1. 

Então. quando confrontado com a realidade. o en
genheiro-agrônomo foge dos agricultores comerciais c dedica 
seu trabalho ~ agricultura de subsistância. exatamente aquela 
que lhe pode oierecer menor resposta, e cujos problemas lhe 
escap .. m também;' capacidade profi s sional. 

Por outro lado, sabendo não haver no mercado de 
recém-formados os profissionais apropriados ~ s ua procura. 
é natural que a agricultura comercial e firmas que gravitam 
em tôrno venham reCOTrer aos engenheiros-õ.gr~;.cmo s que a 
viàa prática se encarregou de especializar . É evidente que is
to faz. decrescer a procura de recé'm-formados e encarece: O 

c.usto operacional das organiz.ações que propiciaram o treina-
mento inicial. ... 

Então. pergunta- se por que nossas escolas de agro
nomia não diver:õi!icam seu curriculo. permitindo uma p:i
meira especialização já no periodo escolar. Isto propiciaria 
aos estudantes a vantagem de explorar m e lhor seu talento. e 
a escola estaria em ~ü;;.dições de atender melhor às condições 
do mercado. 

Sabe-se que Viçosa e Piracicaba já diversificaram , . 
seus currlculos. embora pareça haver oportunldades para me-
lhoramentos . Por exemplo. O aluno que se especia.iza em zo
otecnia tende a receber conhecimento só d;:ste assunto. quan
do o mais indicado seria que se contemplasse todos os aspectos 
da exploração. desde o manejo do rebanho até a colocação do 
produto na mesa do consumidor. 

Também é importante especialização re!e rente aO 

processo de comercialização. onde é grande a procura de en
genheiros -agrônomos. 

Outra possibilidade seria criar áreas de cspcc~li· 
zação re!erent<:s ao processo industrial, tanto no que se reCe· 
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suce s so !ica condicionado, em grande parte, 'à e){ist~nc:'a de 
i;;lc rmaçõcs cientÚicas que sejam viáveis do ponto-àc-vista 
econômico. Dai a importância de pesquisa objetiva c eficien

te. 
Nas faixas onde a agricultura tradicional pode com-

./' .. .... --
pctir com sucesso. aI tambem ha seria linütaçao, a nao ser 
que os programas da agricultura de subsist~ncia mencionados 
sejam bem sucedidos. 

Um melhoramento na estrutura do uso do enge:1hei
To-agr~nomo implicaria. portanto. numa realocação dos téc
nicos existentes. de forma que: 

- O e s!ôrço de introdução de nOva tecnologia se:ia di
rigido ao setor comercial da agricultura. 

- Os programas para a agricultura tradicional utili
ze:,n. de preíer~ncia, o talento dos cnpenheiros-a
~ronomos mais especializados em ciencias sociais. 
Esses p!'ogramas devem ser muito reforçados, se 
rcabnentc se pretc:1de resolver o problema central 
de nOssa agricultura, que; pobreza. 

- A pesquisa possa contar com reCursos apropria
dos, para que possibililC wn fluxo de conhecimento 
ao setor comercial 013. agricultura, c t;].mb~m se di
rija a.O::i prob lemas d2. agricu!tura tradicional. 

t. cla.ro que tal realocação poderá ter sentido geográ
fico ta:nbém, visto a agricultura de subsistência estar implan
t3da Cf:) ài!crf!ntes graus de intensidade no Estado de Mina!; 
Gerais. 

Cumpre também observar que a diversificação do 
currieulo das t:seolas de ag!"onomia facilitaria sobremaneira 
o melhor uso do engenheiro-agrônomo. As instituições pode
riam contar com profissionais já adequadamcr..te treinados pa
ra assumir as tarefas impostas pela procura de serviços, re
du z indo-se, dessa meneira, as despesas com treinamento ini
cial e. sobretudo. ganhando- SE: tempo. visto os té'cnicos re
cérrr-forrnados e starem em condiçõe 5 de asswnir suas funções. 
imediatamente. 

4.3. Aumento da Capacidade dos Cursos de 

Pós-Graduação 

O processo de desenvolvimento da agricultura co-
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bastecer a população de alimentos e fibras. 
No entanto, a par disto. subsiste um problema agu

do de pobreza no meio rural. que tem clamado ~ íact! da Na
ção, p.:>r muitos motivos. Uns O vergastam por motivos huma
nitários, visto não ser justo ter larga iaixa de nossa população 
afastada dos frutos do progresso. Outros vêem no problema da 
pobrez.a rural sério impedimento ao desenvolvimento u:bano. 
àada a limitação séria i. expansão do n1ercado nacional que o 
bai.xo nivel de renda rural impõe. Contudo, a solução do pro
blema da pobreza rural poderá requerer muito mais do que as 
técnicas agron(;micas podem oferecer. 

A cualidade de nOssa agricultura. ,ou seja, a exis
t;ncia, lado a lado, de \L."I1a agricultura comerciaiizada e uma 
agricultura tradicional. impõe poli'ticas para resolver o pro
blema da pobreza ru::-al que transcedem ao poder da nova tec
nologia agron~mica. 

A agricultura comercial poderá oferecer uma res
posta rápida 'à nOva tccn01ogia, e o tem oferecido~ Mas a a
gricultura traàicional não responde do me s mo modo,e é bem 
possivel que em alguns casos a resposta seja negativa. 

E:n virtude dessa disparidade de re s postas. os in
dices nacionais de produtividade da agricultura permanecem 
constantes. não obstante o esfôrço dos técnicos. 

Com o progresso da agricultura comercial o proble
ma da distribuição da renda na meio rural se agrava (ceteris 
oaribus). D~ste ;odo, o trabalho de engenheiro-agrônomo po
de estar contribuindo para agravar o problema da pobreza ru
ral. Então. é necessário que se implantem politicas que cui
dem dos dois setores de nossa agricultura. 

Para a agricultura tradicionaL as politicas mais ade
quadas não estão do lado da tecnologia agronômica, dada a pe
quena capacic!ade de absorção dêste setor. Programas inten
sos de educação primária. trinarnento vocacionaL aberturas 
de nOvas frentes de trabalho. como criação (ie indústrias no 
meio rural. expansão de certos serviços públicos estão na pri
meira linha de combate. 

É claro que. dentro da versatilidade de seu treina
mento, o engenheiro-agrônomo poderá contribuir para êsses 
programas, principalmente os mais treinados em ciências so
ciais. Grande contribuição já seria criar consci;ncia na comu
nidade rural para, tais problemas. 

Entretanto. sua maior contribuição. do ponto- de
vista agron~mico, está com a agricultura comercial. Mas o 
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As pouca~ avaliações feita$ tiveia:n seus rc s ultàdos 
c é!pit a lizados em favor das o4ganizações que empregan). o t:n
gcn.l)ciro-agr~nomo c só indiretarncn:c e m seu favor. Dai re
comendar- se que a SMEA patrocine esses estudos e os divul

gue adequadamente. 

4. 5. Aumento da Produtiv idade das Instituic õe s 
Que Ernorc{!a m o Engcnheiro-Agronomo 

Muitas das observações feitas relacionam- se dire
t amente com ;ste t~pico. Mais especificamente vale observar: 

a) Que instituições ineficientes. não cuidando adt::
quadamente de sua clientela, não só se desmoralizam. como 
desgastam os técn icos que nelas I"!).ilitam. 

b} l'v1uitas são as causas das inc!ici~ncias das insti

tuiçõe s . cabendo notar como as principais: 
+) Ex.agerad.o n~ero de i nstituições, com parale

lismo de ação. Como os orça~ent06 da União c Estados são 
redu.::'. icios p~ra a agricultura. na rateio de verbas a maioria 
da.s i::.st:':.uiçôcs se vê priv;:tda dos recursos necessários aos 
seus. !-'rosra:nas. 

+) Programas inadequ.ados, quando existem, e exe
cucão at~b.:dho;).~, p:-incipalmcnte em raz.ão das verbas ina
dcqu.ã.d3.s, co:r. fluxo i!"'!"acionaL 

+) ln<:x.ist~ncia de U!TI programa de treinamen to que 
capacite melhor os t ~cnicos para a missão que t~m sC;bre os 
orr'1ros. 

+) Sistema salarial que pr.ende o técnico à institui
ção. destruindo sua capacidade de reação às más administra
ções. visto não qu t!rcr perder os direitos adquiridos. 

+) Falta de complementaridade entre o desenvolvi
mento das instituições. o r;,. é a pesquisa e o ensino que se de
senvolvem. deixando atrás os serviços de fomento e extensão. 
Outras vêzes êstes saltam à!rente e as instituições de pesqui
sa e ensino se v~em à mercê de minguados r ec ursos~ E êsse 

'processo desarticulado de crescimento de nossas instituições 
é. em parte, responsável pela ineficiência de t(;das elas, v is
to Ensino e Pesquisa. Extensão.: e Fome nto constitu{rem. wn 
tod~, cujo crescimento precisa ser harmônico. se se quer 6er 
efi ciente. 

+) Na maioria dos casos, as instituições ca:-acte=i
zam- se pela exist;ncia de um centro de decisão, situado numa 
grande cidade, onde se concentra geralmente a maior parte 
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mer cial l eva naturalmente a um acréscimo na prvcura de p: :: . 
íissionais d(! alta qualificação. 

As observações feitas c uma pesquisa r(:alizadõ. com 
o objetivo de :1',,°aliar . em parte , o mercado para os pós-gra
duados indicam haver campo amplo de expansãe. (2). 

É evidente que os cur 50S de pós- graduação. reti
rando o engenheiro-agrônomo de um mercado para colocá-lo 
noutro - o do técnico especializado - contribuem para reduzir 
a oferta onde ela é m a is intensa. 

Mas não é ai" que reside sua maior contribu i ção. Ês
ses profissio!l.ais Com treinamentos especializados e s tarão em 
condições de diagnosticar melhor os problemas e ofer e cer so
luções corretas. ensejando assim aos que lu'tam n a linha de 
frente os elementos indispensáveis, de que antes não dispu
nham. Servirão também Coma intermediários entr e os c e ntros 
de pesquisa e as instituições de extensão e {o"mento. quando 
empregados nestas \i.ltimas. Nesta capacidade, poderão ajuda r 
adaptar as inovações d~5ses centros de pesquisas às condições 
da exploração comercial. Terão ainda melliores condições de 
levan:.ar os problemas co meio rural e lev~los aos centros de 
pesquisa para serem equacionados. 

Nos quadros das instituições de pesquisa terão poc
sibilidade de ampliar o fhl.. ..... o de conhecimentos que é atualrr.cn

te gerado. criando elementos para que se COMeça adcqua.da
mente nos sa realidade .. condiç;o indispensável para a s olução 
dos problemas. 

4.4. Estimulo e Pesquisas Que Avaliem a Contri
buicão do Engen..'r-teiro-Agronomo ao Processo 

de Desenvolvimento Econ(';mico e sua Adequa

da Divu!r-acão_ 

o engen.~ei:"o-agr(';nomo ja tem urna fô lha de servi
ços apreciável. Estão ai. como contribuição. o desenvolvimen
to de sementes de milho hihr-ido e sua conseqUénte introdução 
no meio rural; as novas variedaàes de café, algodão e trigo; O 

trabalho q\!.e desenvolve em h orticultura, principalmente na 
cultura do alho; o aumento extraorclinário da produtividade do 
algodão e 
xemplos . 

cana-ce-açúcar, e~ são Paulo, e muitos outros e-

No entanto. os resu.ltados econ~micos dessas inova
ções não t~m sido medidos. ignorando- se, dêste modo. a con
tribuição do engenheiro-agrônomo ao progresso brasileirc. 
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5. RESUMO 

O r:>resentc trabalho foi uma tentativa de identificar 
as iunções d~ procura e oferta de engenheiros-agrônomos em 
Minas Gera is. utilizando informações fornecidas pela Univer
s idade F e deral de Viçusa. Escola Superior de A.!lricultura de 
Lavras e Sociedade Mineira de Engcnheiro s -Agronomos. 

A procura foi c stimada COmO função da renda ~ 
caoita e da população do Estado. enquanto a oferta foi estima
da corr.) função do nÚmero de matriculados 4 e 5 anos antes. 
Considerando tr;s h ipóteses para cre scimento a:lual da renda. 
p e r capita (l,~, 2, J. 3,O ~o). estimou-se que o excesso d e en
genhejros-agronomosformados noEstado de Mbas Ge:-ai"va
riará entre 588 e 703.00 ano de 1975.pr..:ssupondo a nao cria
ção de outras escolas. 

Entre a s poss[vcis pol(ticas que podem s.:::r ut iliza
ca s o visando do ~urr.\!f.tar o cr:"J, ?r~go de enscnhciro-óg:-ônomo. 
fora!":", a:'.lHSolCaS as scSu i:1. tcs :divcr:ii!icação do cu:-riculo das 
cs c ul~ tl' Cc ;q;ro:1o=ni.l ;m eli:oT;!mc:i.to da atual estrutura de uso 
do c:-:'bc~hci:o·.lsrõ:1o:no; 3u...~cntO da capacidade dos cursos 
dt: pó~-C:-':\(!~~~o: I.." st(~ ulo a pesquisas que avalic:n a contri
oui,o'; c co c:".&e:".hl.!irO"'a~rõno:no aoprocesso dedesenvolvimen
lo ("co:",.0 ~.ico c 51.!;'l adeql:aca c!ivulgação. e aumento de produ
tividade das iilstituições que e:npregam cngcn.~eiros-agr~no
mos. 

ú. SU~1~1AR Y 

The prcs~nt study tried lo icer.tiíy the demand and 
supply functions for engcnhciro5-agrônomos in the stale of Mi
nas Gerais. Bra7..i L using infor:nation {rom thc Universidade 
Federal de Viçosa. Escola Superior de Agricultura de Lavras. 
and Sociedade Mineira de Engenheiros-Agrônomos . 

The demand was estimated as a function oi J'er ca
pita income and population of the state. while the supply was 
estimated as a iunction of the number of st1.!dents enrroled 4 
and 5 year s before. Assuming three leveis ofincrease in annu
ai per capita income (1. 2. percont. 2. 1 percent. and 3. O per
cent). it was estimated that the excess of engenheiros-agr~
nomos graduated in Mina. Gerais will vary between 568 and 
703 in 1975. assuming that other schools will not be created. 

Among the possible policies that can be used to in
crease employment of engenheiros-agrônomos the followings 
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dos r e cur s os. Entre ~ !: t e centro d e dc ci s ;o C o!. t tScnico s d a 
linha uc fr c nte não h á c e ntr os d e d ec i s ões in t cr m ·diá rio ~;. d e · 

vidamcnt e organizado s . I sto le va ~ ccntr.:dização cxc c !: s iva. a 
pés si ma alocação d e r ec ur sos humanos e ao divó:-cio ent re a 
instituição e seus clientes que viv e m no inte ri o r. 

Os técnico s do interior. se m a ssis t ~ncia .1 d c ql1~da, 
acabam entregando- se à rotina. ql!C se a sse m e lh a muit o ~ de 
s eus cliente s . D~ ~ tc modo, deixam de se r age nt e s d e mudan
ças. 

Êsse tipo d e estrutura é r e s istente ao c s pc..'c:ali s l a , 
vis to nao haver lusar pa ra ~le . A cabe ça-centro d e d cc i ~ão é 
o paraiso do burocrata. O especialista que. hú jt' , pa ra ai' ~ 
promovido é c e rtamente O bur oc rata d e ama nhã. A linha de 
frente é considerada c o mo o t e rritório do engcnheiro~.l g rõno
mo eclético. C onse qUc r. t e mcnte. o e s peciali s ta ~ . um d cs ajus
tado dentro dc ssé!. estrutura. 

O {ort~leciment o dos centros int e rm ediários de d e 
cisão é o camint.o para. r C$olvcr ~ s t c problema. Culmi na ria 
tamb~m pela criação de procura adicional para o ~ t ~c ni( os 
que. a tualm e nte. estão rect:bendo pó s -graduação. E. !inalme n
te. resolveria o problema de alienação que ~xi s t l! entre O cam
po e os centros d e deci s ão. 

c) Muitos e s forço s têm sido de s p endidos vi ~ anr:i o à 
s olução d~ste p~obl c ma . A idéia qu<: re~umc o:, debat e s :l õ LJrc 
o assunto é a do plano ir.tccraclo. Êstc ?lano i!'ltcr.r aclo p oder;; 
con s tituir-se em 6uc.essO. na medida em c;uc seus c :..: e cut o rcs 
tenham rôrças e capacidade para 50luc ionõr os problcIna s a
pontados. 

d) In s ulamcnto da s instituições qu e cuida m da agri
cultura daque las <;,ue .:u :' d.J.m do desenvolvimento gcraldoPaís. 
Como atu?.lmente a agricultura é o se tor d e menor in~Lu~ncia 
em nOs s a sociedade urbana, ~5se in s ul a :nento traz. como COn
se qUência redução no S orçame ntos des tinados a ~ :ae setor. 
Ainda mais. poli'ticas são posta s em p ráticas com r ea l prcjui-. - . 
2.0 para a clientela do cngenheiro-agr o nomo, cujos eíeitos ne-
gativos são debitados à classe e não aos mcntores d e ditas po
liticas (3). 

Portanto, tern-se que romp er êsse insulamcnto, ins
talando-se n06 centros de deci são do Pais, pois é nestes cen
tros que se d ecide da sorte da agricultura, c, cons c qUcnte
mente, o fut'..lro do engenheiro-agrônomo também. 
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were analyzc d: div cr si íic3tion of cur riculum in the sch ools af 
agricultu rc . impro..., c ~n e nt af lh e actual ulilizatio n af th e c ngc
nhciTo- a sr~nomo. increase the number aí graduate c ours t:': s. 
r escarch to cvaluatc the c ontribut:o n oí the engenheiro -agrô
nomo to cc onomic de vclopment, and i ncrea se the productivity 
of in s titution employing enge nheiros-agrônomos. 
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