
Para agricultura familiar, pacote de crédito é pouco  
Adriana Fernandes e Fabíola Salvador 
 
O aumento do crédito não acompanhou a alta vertiginosa dos fertilizantes, transportes e da 
energia  
 
O governo reforçou a agricultura familiar como arma no combate à inflação, mas a elevação do 
custo de produção ameaça o "choque de produtividade" prometido pelo presidente Lula. O 
aumento do crédito não acompanhou a alta vertiginosa dos fertilizantes, transportes e da 
energia e a pressão sobre os preços dos alimentos não deve ser aliviada no curto prazo por 
esse caminho.  
 
Com realidades muito distintas em todo o País, a agricultura familiar também esbarra em 
velhos problemas: falta de assistência técnica para a transmissão de novas tecnologias, 
atravessadores e dificuldades na hora de oferecer garantias para os empréstimos. 
 
Incluído na lista de problemas "estruturais" da agricultura, o preço dos insumos agrícolas é 
hoje o maior motivo de preocupação e de desestímulo para produzir mais. "A melhor coisa que 
existe é lançar pacote. Mas o grande problema da agricultura, que é o preço dos fertilizantes, 
não foi atacado pelo governo no conjunto de medidas anunciadas pelo presidente", reclama o 
agricultor familiar Genésio Muller, de Planaltina, no Distrito Federal. Ele avisa que vai reduzir a 
área plantada. 
 
Um dos maiores especialistas em agronegócios do País e sócio da consultoria MB Associados, o 
economista José Roberto Mendonça de Barros avalia que o aumento do custo de produção é 
sério e deve perdurar. "Esse problema o pacote de crédito não vai resolver", diz. 
 
Para ele, o maior desafio do governo com o programa será levar tecnologia e crédito aos 
produtores familiares que produzem em condições de quase subsistência situação distante dos 
agricultores familiares que têm produção integrada com empresas agropecuárias, como de 
frangos, suínos e leite. 
 
"São dois grupos muito diferentes. É esse segundo grupo que produz a maior parte dos 
alimentos", ressalta Mendonça de Barros. Ele não bota fé na capacidade de a agricultura 
familiar elevar rapidamente a produção em grandes volumes e com custos baixos para ajudar 
no combate da inflação. Mas o economista avalia que o governo está no caminho certo em dar 
apoio ao setor: "A idéia é generosa, mas sou cético". 
 
Sem títulos 
 
Outros entraves emperram o desenvolvimento da agricultura familiar. O fundiário é um deles. 
Muitos agricultores não têm a titularidade da propriedade. Sem a terra para oferecer como 
garantia real, o agricultor tem dificuldades de obter o financiamento de tratores e máquinas 
agrícolas com descontos de até 17,5%, o grande chamariz do programa "Mais Alimentos", 
lançado pelo presidente no início do mês. 
 
Só em Mato Grosso, cerca de 130 mil pequenos produtores rurais, entre posseiros, 
arrendatários e assentados da reforma agrária, devem ficar sem crédito, argumenta o 
deputado Eduardo Moura (PPS-MT). 
 
O vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil (BB) e ex-ministro da Agricultura, Luis 
Carlos Guedes Pinto, prevê que o programa não vai trazer novos clientes da agricultura 
familiar para o banco. "A nossa expectativa é que a maioria das pessoas que demandará esse 
crédito já é cliente", diz. O BB atende a 1,5 milhão de produtores com contratos do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que prevê aumento em 3 anos de 
18,6 milhões de toneladas pela agricultura familiar, hoje responsável por 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e por 70% dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros. 
 



Confiante no sucesso do programa, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, 
reconhece que a alta da inflação ajudou a dar mais visibilidade, dentro e fora do governo, à 
agricultura familiar. "Era um setor invisível, associado ao atraso e à falta de produtividade", 
afirma. 
 
Embora reconheça que esses agricultores estejam muito distantes da "fronteira de 
produtividade", o ministro diz que os economistas estão errados em não terem dado até agora 
a importância que o setor merece para o controle dos preços dos alimentos. "É hora de olhar o 
País real."  
 
Para combater outro problema dos agricultores a redução da renda devido ao peso dos 
atravessadores, o ministro pretende criar centros populares de venda dos produtos nos centros 
urbanos, num modelo semelhante às farmácias populares. 
 
A expectativa do governo de um choque rápido de produtividade é questionada até por aliados 
históricos do Planalto. "Leva tempo para se chegar ao nível tecnológico que o governo quer. 
Não dá para fazer uma revolução da noite para o dia", diz o presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Manoel dos Santos. 
 
Para o gerente-geral da unidade de transferência de tecnologia da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), José Roberto Rodrigues Peres, a "chave" do sucesso do 
programa estará concentrada no combate a pontos de "estrangulamento" da atividade 
agrícola, entre eles a assistência técnica e a extensão rural.  
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Nem todos são como os Kubota 
 
Além do Pronaf, é a técnica que ajuda os pequenos 
 
Escolhida como símbolo da agricultura familiar no Brasil, a família de origem japonesa Kubota, 
que recebeu há duas semanas o presidente Lula no lançamento do programa "Mais Alimentos", 
tem na vizinhança produtores rurais que terão mais dificuldade de responder ao chamado do 
governo para dar um choque de produtividade e aumentar a produção nacional. 
 
Bem em frente à chácara em Brazlândia, cidade do Distrito Federal onde a família Kubota 
planta hortaliças e frutas, o agricultor Jailson José das Neves produz leite e planta cana para 
alimentar o gado. Mas nunca teve acesso ao crédito mais barato do Pronafe ao auxílio técnico 
da Emater. Dono de 18 cabeças de gado, ele também não é aceito no programa Bolsa-Família. 
 
Com uma renda mensal de cerca R$ 700, obtida com a venda do leite, Jailson diz que vive com 
dificuldades na Chácara Ouro Preto, ao lado da esposa Dilma e de três filhas. "As condições 
não dão para melhorar a produção." Ele admite, porém, que também nunca teve a iniciativa de 
ir atrás do crédito do Pronaf. "Nunca procurei", diz ele, revelando um dos maiores problemas 
do programa: a falta de estímulo para melhorar. 



Do outro lado da chácara-modelo dos Kubota mora a família de Geovani Perius. Com uma 
produção mais organizada, o agricultor gaúcho alterna a plantação de verduras. Produz cerca 
de 6 mil caixas por ano. 
 
A família tem auxílio da Emater e crédito de custeio e investimento do Pronaf. O produtor e a 
esposa, Tarsilia, se animaram com o programa do governo, que dá descontos na compra de 
tratores e maquinário agrícola, Mas, quando descobriram que é preciso dar garantias, viram 
que será mais difícil do que parecia modernizar a produção. "Noventa por cento dos produtores 
daqui não têm como dar garantia real", diz Perius. 
 
É que Perius, Jailson, a família Kubota e a maioria dos produtores da região não têm a 
titularidade da terra. Só quem tem outro bem para oferecer, como a família Kubota, que 
financiou um trator de R$ 68 mil, terá acesso à nova linha. "Quem vai querer um carro desses 
como garantia?", aponta o produtor para a caminhonete velha estacionada no galpão. 

 
Leia mais: 
 
"Setor está longe da produtividade"   
Fabíola Salvador e Adriana Fernandes 
 
Em meio ao processo de alta de preços dos alimentos, o ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Guilherme Cassel, mobilizou rapidamente o discurso de combate à inflação em favor da 
agricultura familiar. Com base em dados compilados por sua assessoria econômica, o ministro 
levou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um estudo que aponta a agricultura familiar como 
responsável pela produção de dois terços dos produtos que são medidos pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). Conseguiu o apoio do presidente e da equipe econômica e mais 
visibilidade para o setor. A seguir, os principais trechos da entrevista. 
 
Até agora só a agricultura empresarial tinha peso. O que mudou?  
 
Existe um acerto de contas a ser feito entre a sociedade e a agricultura familiar. Ela foi 
condenada durante décadas a uma invisibilidade injustificável. Os governos desconheciam sua 
força. Nunca se considerou que é um setor econômico muito relevante. São essas famílias que 
produzem 70% de tudo aquilo que consumimos. 
 
A inflação foi a salvação da lavoura para o setor?  
 
Foi, ainda que por uma via meio atravessada. Ela pode crescer em todo o País, inclusive nas 
regiões menos desenvolvidas. Os sujos, feios e malvados não são nem tão sujos nem tão 
feios. Se você olha o IPCA, 25% são alimentos e boa parte é majoritariamente da agricultura 
familiar. Esse dado acendeu a luz dentro do governo. Opa! É esse pessoal que produz mais de 
dois terços do IPCA. 
 
Mas esses dados são confiáveis?  
 
Sim. Fazer reunião com a Dilma (Rousseff, ministra da Casa Civil) não é mole. Em 2003, 
quando se fez um esforço para estabilizar a economia e garantir superávit, a agricultura 
empresarial foi muito importante. Hoje, existem US$ 200 bilhões em reservas, e o que está 
impactando a inflação é o feijão, o leite, o arroz, a mandioca e o milho. Um dia, o presidente 
Lula chamou a mim, o Guido (Mantega, ministro da Fazenda) e o Reinhold (Stephanes, 
ministro da Agricultura) e pediu que pensássemos como enfrentar essa situação, que é grave. 
Tenho o compromisso de produzir mais para baixar a inflação. Mas a agricultura familiar está 
muito distante da fronteira de produtividade. 
 
Houve surpresa com esses dados? 
 
Foi interessante mostrar ao governo que precisamos de uma estratégia de resposta rápida. 
Não adianta continuar produzindo um balaio de soja ou qualquer outra coisa, que não vai 
impactar os preços. Nos interessa produzir arroz, feijão, frango e leite. Por um conjunto de 



fatores, essa é uma crise longa. Ela não vai se esvair em quatro ou cinco anos. Os preços dos 
produtos agrícolas ancoraram num patamar superior. 
 
O custo de produção aumentou mais que a oferta de crédito. 
 
O problema dos fertilizantes é sério. O Brasil, de forma irresponsável, anos atrás deixou de 
intervir nesse mercado, de produzir. Hoje, os preços sobem muito. O preço dos fertilizantes é 
elemento de desestímulo à produção agrícola, uma dificuldade. Não tem como dizer que não. 
Nós simplificamos o Pronaf e ampliamos os limites de financiamento, o que ajuda, em parte, a 
enfrentar esse problema. Mas os preços não devem subir muito mais. 
 
O repasse de tecnologia é outro problema?  
 
O sistema nacional de assistência técnica foi destruído no governo Collor. Há problemas 
clássicos. É irresponsável você oferecer crédito sem assistência técnica. O governo também 
está repassando recursos para reestruturar as Ematers. Queremos contar com 30 mil técnicos 
no campo. 
 
A falta de garantias não é um problema? 
 
O agricultor pode penhorar a safra ou um animal. Ele também pode pegar um aval de alguém 
ou de um vizinho. A gente tem que ter cuidado com o crédito. Se ele quiser um trator, precisa 
ter capacidade de pagamento. Não quero minimizar, mas acho que esse problema não vai 
comprometer as metas do programa, que é entregar 60 mil tratores.  
 
Quem é: Guilherme Cassel 
 
Cursou Engenharia Civil e fez pós-graduação em Recursos Humanos 
 
Agente fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, foi subsecretário da Fazenda de 
Porto Alegre e subchefe da Casa Civil do governo gaúcho 
 
Foi secretário-geral do governo do Rio Grande do Sul e chefe de gabinete do vice-governador 
Miguel Rossetto  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jul. 2008, Economia, p. B4-B5. 


