
Achaveparaqueoagronegócio
familiar deslanche é a produ-
ção se especializar em itens de
maiorvalor,comoalimentosor-
gânicos, frango caipira, por
exemplo, cujo preço de merca-
do é em média 30% maior do
queosprodutosconvencionais.
O agricultor familiar Seve-

riano Pereira deOliveira, de 56
anos, que há 8produz verduras
em três alqueires arrendados
com ajuda dos 8 filhos em Ibiú-
na(SP),éumexemploconcreto
dessa receita de sucesso. Ele
conta que vive da plantação de
verduras há 20 anos, mas che-
gou adesistir da atividade e até
começou a trabalhar como pe-
dreiro.
A virada ocorreu em 1997,

quando Oliveira descobriu a
possibilidadedeplantarprodu-
tos orgânicos, cultivados sem
venenoeadubosquímicos.Ore-
sultado pode ser visto na gara-
gem da sua casa: dois tratores
de pequeno porte, um cami-
nhão, um carro de passeio e
uma caminhonete. Ele conse-
guiu tudo issodepoisquecome-
çou a plantar alface, repolho,
brócolis, cheiro-verde e coen-
tro orgânicos.
“Tiro entre R$ 1 mil e R$ 1,2

milporsemana,descontoocus-
to de R$ 600 e divido o que so-
bracomosmeus filhos”,dizOli-
veira. Semanalmente ele colhe
3 mil pés de alface, 500 maços
debrócolis,milmaçosdecheiro-
verde, mil maços de coentro e
mil repolhos. “Dá para ter lu-
cro, sim”, diz Oliveira.
Já o agricultor familiar Mi-

guelAlvesdeSouza, de 51 anos,
quecultivadoishectaresarren-
dados também em Ibiúna (SP)
com tomate e vagem, não des-
frutadamesmasituação. “Está
dandoparaempatar, não tenho
dívidas.” Com a ajuda da mu-
lher Benedita Aparecida Godi-
nho de Souza, de 47 anos, e da
sogra Maria Aparecida Rodri-

gues Pinto, de 72 anos, ele
planta os legumespelo siste-
ma tradicional. Com isso, a
sua remuneração é menor
em relação à recebida pelos
produtores que não usam
agrotóxicos.
Souza sabe que poderia

obterumaremuneraçãome-
lhor se produzisse itens dife-
renciados. “Mas não temos
assistência técnica. Quem
dá orientação é o pessoal da
própria loja de insumos.”
Com relação ao crédito, ele
diz que os recursos ofereci-
dos pelo ProgramaNacional
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf)
são difíceis de sair. ●M.C.

Produtos orgânicos, uma
virada na vida do agricultor
Especialização em produtos de maior valor agregado
pode significar a sobrevivência da agricultura familiar
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NoprimeiroanodogovernoLu-
la,oritmodecrescimentodeto-
das as riquezas geradas pelo
agronegócio familiar, do adubo
colocado na terra ao alimento
nopratodoconsumidor,foiqua-
se o dobro do registrado pelo o
que foi produzido pelo agrone-
gócio patronal e superou em
cerca de 20 vezes o ritmo de
avançodoProdutoInternoBru-
to (PIB) do Brasil.
Os números constamdapri-

meira etapa de um estudo que
acabadeserconcluídopelaFun-
dação Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade
deSãoPaulo(Fipe/USP)parao
Núcleo de Estudos Agrários e
Desenvolvimento Rural do Mi-
nistério do Desenvolvimento
Agrário (NEAD/MDA).Oestu-
do foi elaborado a partir do da-
dos do último censo agrícola de
1995/96 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE), atualizados até 2003 pela
pesquisa agrícola anual do IB-
GEfeitapormunicípioeprodu-
to agropecuário.
Em2003,oPIBdoagronegó-

cio familiar atingiu R$ 156,5 bi-
lhõesecresceu9,3%emrelação
ao ano anterior, descontada a
inflação. Em igual período, o
PIBdoagronegóciopatronalau-
mentou 5,1% em termos reais e
oPIBdoPaís teve umaacrésci-
mo 0,5%. Entre 1996 e 2003, o
agronegócio familiar também
se destaca. A soma de todas as
riquezas geradas por esse seg-
mento cresceu 20,5% em ter-
mos reais nesse período, en-
quanto o PIB patronal do agro-
negócio aumentou 16,8% e o
PIBdo País, 15,9%.
Oestudorevelaqueoagrone-

gócio familiar respondeporum
terçodoPIBdoagronegócio to-
tal e 10%doPIBdoPaís, apesar

das dificuldades na liberação
de crédito e a falta de assistên-
ciatécnica.“Aimportânciaeco-
nômica do agronegócio fami-
liar surpreendeu”, afirma o
coordenadordoestudoeprofes-
sor da Faculdade de Economia
e Administração (FEA) da
USP, JoaquimGuilhoto.
Osresultados,segundooeco-

nomista,mostramqueoagrone-
gócio familiar se reorganizou e
avançou. “Se forem dadas con-
dições, esse segmento pode fa-
zerumbomserviço”,dizGuilho-
to.Pelosdados,aindanãoépos-
sível fazer inferências sobre as
razões desse crescimento, ob-
serva.Mas ele pondera que nos
dois últimos anos o agronegó-
ciopassouporumasituaçãoex-
cepcional, com preços em alta
no mercado internacional e in-
terno do milho e da soja, e as
empresasdeagropecuárias, in-
cluindo as familiares, se benefi-
ciaramdesse cenário.

O economista também lem-
bra que a taxa expressiva de
crescimento resulta, em parte,
do fato de o agronegócio fami-
liar movimentar cifras meno-
ressecomparadasàsdoagrone-
gócio patronal. “Com isso, fica
fácil crescermais quando a ba-
se de comparação é menor.”

Alémdisso,oagronegóciofami-
liar émuito importantenas cul-
turas de consumo doméstico,
especialmente na pecuária lei-
teira, emaves e suínos.
O objetivo dessa primeira

etapadoestudofoitirarumara-
diografia geral do agronegócio
familiarparatraçaraspolíticas

públicas para o setor. A versão
comdados de 2004 e detalhada
por Estado será concluída nos
próximosmeses , diz Guilhoto.
Detodaforma,avaliaçãopre-

liminardessaversãomaisdeta-
lhadadoestudomostraquenos
EstadosdoSul a agricultura fa-
miliar temumpesomuitogran-
de, ao contrário do Norte e do
Nordeste.
O professor da FEA/USP,

que foi secretário do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável do governo
Fernando Henrique Cardoso,
José Eli daViega, não acha que
há dados disponíveis para que
se possa dizer com segurança
se a situação da agricultura fa-
miliarmelhorou ou não. Ele ob-
servaqueogovernosófezapar-
tedocrédito.“Éprecisoteredu-
caçãoeassistênciatécnicainte-
grada, como ocorre na Califór-
nia e na França.”
Essa avaliação é comparti-

lhada pelo presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de São
Paulo (Fetaesp), Braz Alberti-
ni. “A única coisa que esse go-
verno facilitou um pouco foi o
crédito com o Pronaf (Progra-
ma Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura familiar).”
Eleponderaqueosrecursosau-
mentaram,massobradinheiro.
“A assistência técnica em São
Paulobateuofundodopoçoeas
agências bancárias dificultam
a liberação do crédito.”
Da safra 2003/2004 para a

deste ano, cresceu 36% a dota-
ção de recursos doPronaf,mas
aumentou em 14% o número de
contratos liberados.Para2005,
aperspectivaédequesejamdis-
ponibilizados R$ 9 bilhões e fe-
chados 2 milhões de contratos,
ante 1,6milhão em2004.
“Os recursos cresceram, so-

bretudonogovernoLula,maso
difícil tem sido aumentar o nú-

mero de contratos, sobretudo
se for considerado o universo
decercade4milhõesdeagricul-
toresfamiliares”,observaocon-
sultor da Fetaesp, José Carlos
Pedreira de Freitas.
OúltimocensodoIBGEmos-

tra que há 4,9 milhões de pro-
priedades rurais no País, das
quais4,160milhõessãotocadas
pelo produtor rural com a sua
família, sem a contratação de
mão-de-obra assalariada.
Além do agronegócio fami-

liar responder pela maior fatia
das propriedades, ele detém a
maior parcela da mão-de-obra
docampo.Oúltimocenso agro-
pecuário aponta que 86% do
pessoal ocupado no campo tra-
balhaempropriedadescomaté
50hectares, onde émaior a fre-
qüência de propriedade fami-
liar. Com relação a volumes, a
propriedade familiar responde
por 38% da produção, segundo
dados doMDA. ●

Bancários decidem pela greve a
partir da próxima quinta-feira
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Resultadosurpreende
analistas,masexistem
críticas,poishápoucos
dadosparaoestudo

POUCAAJUDA–Souza, queplanta vagemcomamulhereasogra, lamentaa faltadeassistência técnica

Agricultura familiar se fortalece
Ritmo de crescimento do agronegócio produzido por famílias é quase o dobro do controlado pelos patrões, revela a Fipe

EXEMPLO–OrgânicosmudaramavidadeSeveriano, paramelhor
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SINDICAL

TomasOkuda

Os bancários decidiram por
unanimidade,no iníciodatarde
de ontem, deflagrar greve por
tempo indeterminado a partir
dapróximaquinta-feira.Adeci-
são foi tomada por 1.500 traba-
lhadores da categoria reunidos
emSãoPaulo,duranteoEncon-
tro Nacional dos Bancários. A

categoria marcou para a noite
de quarta-feira uma assem-
bléiageralparadeliberarsobre
o início da paralisação.
“Os banqueiros já sabiam da

recusa da proposta desde o dia
22enãomarcaramnovarodada
denegociação”,disseopresiden-
tedoSindicatodosBancáriosde
São Paulo, Osasco e Região,
Luiz Cláudio Marcolino. “Não
resta outra alternativa aos tra-
balhadores a não ser a greve.”

Os bancários reivindicam
reajuste de 11,77% e PLR
maior (um saláriomais valor
fixo de R$ 788 e 5% do lucro
líquidodistribuídosde forma
linear aos funcionários).

PROPAGANDA
Marcolino informou que

irá tentarderrubara liminar
judicialquedeterminaareti-
rada de todas as propagan-
das veiculadas em outdoors
da campanha dos bancários.
A propaganda, espalhada
em outdoors por São Paulo,
diz: “Juros altos, tarifas abu-
sivas, filas... banqueiro não é
flor que se cheire”.●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2005. Economia. p. B5.




