
Ações fortalecem agronegócio na área metropolitana paulista 
 
Várias ações junto a produtores rurais da região metropolitana de São Paulo geram maior 
organização e lucro. O fomento à formação de grupos e associações reduz os custos e a 
consultoria ao agricultor promove planejamento e maior organização da produção. O Serviço 
de Apoio à Micro e Pequena Empresa de São Paulo (Sebrae-SP) em Guarulhos desenvolve 
vários trabalhos. Os projetos desenvolvidos atendem municípios da região e se estendem entre 
as Rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I, e são voltados à olericultura — cultivo de hortaliças, 
folhas e legumes — em Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Mairiporã, Atibaia, Bom Jesus dos 
Perdões, Nazaré Paulista, Piracaia e Joanópolis; fruticultura, em Joanópolis, Atibaia e Santa 
Isabel; floricultura, em Arujá e Atibaia; apicultura, em Piracaia e Atibaia, e pecuária de leite 
em Nazaré, Bom Jesus e Atibaia.  
 
Entre as ações destacam-se as oficinas de planejamento participativo junto aos produtores de 
leite em Bom Jesus dos Perdões, que conta com o apoio da Casa da Agricultura.  
 
Segundo o produtor Nelson Rodrigues dos Santos Filho, após algumas reuniões e as 
orientações dadas por consultor do Sebrae-SP, eles se organizaram como um grupo. A partir 
disso, tiveram mais noção do negócio e passaram então a discutir o baixo valor pago pelos 
laticínios pelo litro de leite. Em 24 horas conseguiram uma melhoria, passando de R$ 0,40 
para R$ 0,60 o litro.  
 
Atualmente, os 17 produtores do grupo estão se articulando para a compra de um tanque de 
expansão, requisito para a melhoria da qualidade do produto. "As indústrias deste setor são 
muito exigentes", conta o produtor. Com esta aquisição, o preço por litro pode chegar a R$ 1. 
"Comprando o tanque de expansão também podemos ampliar nossa produção e obter 
rendimentos melhores", explica Nelson.  
 
O papel desempenhado pelo Sebrae-SP é fomentar a formação de grupos e associações, e 
segundo José Batista de Carvalho Neto, analista da entidade em Guarulhos, "as associações 
organizadas têm menos problemas técnicos". Isso ocorre porque há uma troca de 
experiências. A organização de associações é importante também para aumentar a força dos 
grupos nas negociações, já que vários produtores são mais fortes do que um produtor sozinho.  
 
Foi o que aconteceu com os apicultores de Piracaia, que há um ano reivindicavam a 
disponibilização de um espaço para a instalação da Casa do Mel, para o processamento do 
produto, e conquistaram. Hoje conta com a produção de 10 apicultores. 
 
Além de organizar os grupos e realizar as oficinas, são acionados parceiros como Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) 
ligada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Universidade São Francisco, 
Banco do Brasil, entre outros que, dentro de suas especificidades realizam oficinas e cursos 
para os produtores.  
 
Composta por agricultores familiares de Guarulhos e de Arujá, a Cooperativa Agroverde 
começa a tomar corpo e a se firmar. Os produtores se organizaram para poder participar do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), coordenado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), órgão ligado ao Ministério da Agricultura. Esta ação contou com a 
colaboração técnica da Cati, do Núcleo de Geração de Emprego e Renda da Secretaria do 
Trabalho de Guarulhos e do Sebrae-SP. Neste programa, o governo compra a produção de 
agricultura familiar por preços de referência que não podem ser superiores nem inferiores aos 
praticados nos mercados regionais. Para isso, os produtores precisam estar organizados em 
associações e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf). Os alimentos vão para entidades cadastradas em programas sociais.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16 maio 2008. São Paulo, p. C1. 


