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Estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revela que a agricultura familiar 
é responsável por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, um dos principais 
produtores de alimentos do país. O agronegócio exportador gera 23% do PIB gaúcho.   
 
 
Porto Alegre - A riqueza produzida pela agricultura familiar foi responsável por 27% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, em 2003, enquanto que o agronegócio (voltado 
principalmente para a exportação) representou 23% do PIB gaúcho. As cadeias produtivas 
vinculadas ao trabalho no campo representaram metade do PIB do Estado, enquanto que, em 
nível nacional, essa participação foi calculada em 33%.  
 
Os números apresentados nesta quinta-feira (dia 10), durante reunião da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembléia Legislativa do RS, são resultado de uma 
pesquisa inédita realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da 
Universidade de São Paulo (USP), a pedido do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O 
estudo teve como objetivo quantificar a renda gerada pelas cadeias produtivas ligadas à 
agricultura familiar.  
 
A audiência pública contou com a presença do ministro Miguel Rossetto (Desenvolvimento 
Agrário), que destacou a importância estratégica da agricultura familiar para a economia 
brasileira, conforme aponta o estudo da Fipe. A metodologia e os critérios utilizados na 
pesquisa foram detalhados pelo professor Joaquim José Martins Guilhoto, da Faculdade de 
Economia e Administração da USP.  
 
O primeiro estudo sobre o PIB das cadeias produtivas da agricultura familiar no Brasil foi 
divulgado em dezembro de 2004 e está disponível na página do MDA na internet 
(www.mda.gov.br). O levantamento regional realizado no Rio Grande do Sul, um dos principais 
produtores de alimentos do país, mostrou que a média da participação da agricultura familiar 
do RS (23,5%), no período de 1995 a 2003, é 2,5 vezes superior a da média nacional (9,3%). 
Já o agronegócio, tem participações semelhantes (19,4% no RS e 19,1% em nível nacional).  
 
Desmontando alguns mitos  
A pesquisa da Fipe também revelou que a agricultura familiar no RS, nos últimos oito anos, 
cresceu 52%, enquanto a variação do PIB gaúcho chegou a 25% e a do PIB nacional apenas 
16%. Na avaliação de Joaquim Guilhoto, estes dados desmentem alguns mitos e comprovam 
que a agricultura familiar tem uma real importância econômica, não cumprindo apenas a 
função de garantir a subsistência dos pequenos agricultores.  
 
O setor é responsável, por exemplo, por 97% na produção de milho, 99% dos laticínios, 74% 
do milho e 58% da soja. Ao comentar os resultados da pesquisa, o presidente da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, deputado Elvino Bohn Gass (PT), disse que eles 
mostram que os agricultores familiares não devem mais ser vistos como coitadinhos que 
precisam de políticas compensatórias, mas sim como produtores com presença importante na 
formação do PIB do Estado e do país.  
 
Para o ministro Miguel Rossetto, a pesquisa da Fipe apresenta, entre outros méritos, a 
possibilidade de qualificar as políticas públicas para o setor. Rossetto destacou ainda que a 
agricultura familiar integra hoje mais de 4 milhões de produtores em todo o país, sendo 440 
mil no Rio Grande do Sul.  
 
Para ele, trata-se de um segmento com grande capacidade de respostas econômicas, gerador 
de renda, produtor de alimentos e distribuidor de riqueza. “Esta é a verdadeira modernidade 
que o país precisa”, resumiu. Por outro lado, o titular do MDA reconheceu que existem 
problemas que devem ser enfrentados, entre eles a questão dos insumos.  
 



Rossetto defendeu a necessidade de se pensar uma cadeia produtiva equilibrada, para que não 
haja concentração de renda em apenas um setor. Daí a importância que o MDA vem dando à 
agricultura familiar, justificou Rossetto, destacando o aumento de recursos federais que 
saltaram de R$ 2,4 para R$ 7 bilhões este ano.  
 
Medidas contra a seca  
O ministro do Desenvolvimento Agrário também confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva deve visitar o Rio Grande do Sul na próxima semana para anunciar um conjunto de 
medidas emergenciais para amenizar os prejuízos dos agricultores gaúchos com a seca. 
Rossetto adiantou que está sendo feita a verificação dos prejuízos dos produtores para o 
pagamento do seguro agrícola.  
 
Segundo ele, dos 238 mil contratos de seguro para agricultura familiar no RS, cerca de 40 mil 
já notificaram prejuízos em razão da estiagem. Além disso, afirmou que o governo federal está 
trabalhando para agilizar a avaliação dos decretos de situação de emergência dos municípios 
(já são mais de 400) e facilitar a liberação de recursos para obras hídricas. Outra medida que 
deve ser anunciada por Lula é a prorrogação dos investimentos agrícolas com a liberação de 
recursos a partir de maio para os produtores cadastrados no seguro agrícola.  
 
Os prejuízos causados pela seca no Estado não estão afetando apenas os agricultores. Cerca 
de 50 municípios já estão racionando o abastecimento de água para a população. As bacias 
dos rios Gravataí e Sinos abastecem mais de 2 milhões de pessoas na Região Metropolitana de 
Porto Alegre.  
 
Segundo o presidente da Fundação do Meio Ambiente de Gravataí, Paulo Muller, é muito grave 
a situação do rio que abastece os municípios de Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Gravataí. 
Nos últimos quatro meses, segundo levantamento feito pelo Departamento de Meteorologia da 
Aeronáutica, foram registrados apenas 201,6 milímetros de chuva na região da capital gaúcha, 
enquanto a média ideal é de aproximadamente 500,0 milímetros.  
 
A persistência da seca no Estado e sua recorrência nos últimos anos reforçam a hipótese de 
que não se trata de um fenômeno aleatório, mas sim de um desequilíbrio climático causado 
por alterações ambientais, entre elas, o desmatamento. 
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