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RESUMO 
 
Esse artigo se baseia em dados de um Centro Comunitário de 
Produção (CCP)instalado em assentamento do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). As 
famílias beneficiárias compreendem um segmento 
caracteristicamente pobre, acompanhando o perfil do 
campesinato descapitalizado no Brasil.A renda total dos 
beneficiários sofreu alteração positiva. Dois motivos 
contribuíram para essa alteração: O preço do leite que 
apresentou crescimento após o funcionamento do CCP com a 
venda conjunta através da cooperativa; ea ampliaçãoda 
produção de alguns produtores ao arrendaram lotes e 
comprarem mais gado. Assim a renda média passou de R$ 
551,33 para R$ 806,00 (aumento de 46,19%). 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Centro Comunitário de 
Produção. Geração de renda. 

 
    ABSTRACT 
 

This paper is based on data from a Community Production 
Center – CCP set up in a settlement of the Brazilian National 
Institute for Colonization and Agrarian Reform – Incra. The 
families involved in the project are predominantly poor, in line 
with the undercapitalized profile of the peasantry in Brazil. The 
total income of these families has increased, and two reasons 
have contributed for this shift: the price of their milk, which rose 
after the implementation of the CCP as the sales process 
became collective through the cooperative, and the expansion 
of the production of some families, who leased new land and 
acquired more cattle. Therefore, the average income raised 
from US$172,29 to US$251,87, an increase of 46,19%.  
 
Keywords: Family Farming. Community ProductionCenter. 
Income generating. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Segundo Wanderley (2004) a agricultura familiar carrega uma tradição baseada não 

somente na centralidade familiar, mas também nas formas de produzir e na sua maneira de 

viver. Na medida em que se encontram inseridos em um contexto social globalizado, 

necessita se adaptar às novas formas de produção e de vida em sociedade. 

Mesmo integrada de alguma forma ao mercado e atendendo as suas exigências, a 

modernização dessa agricultura não vai reproduzir o modelo clássico da empresa 

capitalista, e sim o modelo familiar. Isto porque a lógica familiar que configura suas práticas, 

que advêm de uma tradição camponesa, não é rompida, inspirando e orientando a atuação 

desse agricultor nos novos contextos em que está inserido. A família contínua a ser o 

objetivo principal, definindo as estratégias de produção e de reprodução, além de ser a 

instância imediata de decisão (WANDERLEY, 2004). 

Guanziroli e Cardim (2000) revelam que mesmo diante da escassez de crédito, a 

agricultura familiar consegue ser mais eficiente do que a agricultura patronal. Produzindo 

mais com menos, o agricultor familiar, embora explorado pelo modo de produção capitalista, 

consegue intensificar o uso da terra, aproveitando ao máximo a área total de que dispõe, 

destinando aos sistemas intensivos de produção maior parte de sua área. 

Apesar desse potencial da agricultura familiar, é notória a carência de estruturas que 

viabilizem a produção frente aos desafios impostos pelo mercado – que condiciona um 

modelo que privilegia a maximização do lucro e da produção desconsiderando os aspectos 

sociais das famílias, muitas vezes forçando-as ao abandono de suas terras (SANTOS et al, 

2014). Nesse contexto, emerge a proposta de um projeto de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar por meio da introdução de novos formatos de beneficiamento de seus 

insumos, buscando o uso eficiente da energia elétrica.  

Um exemplo deste projeto é o Centro Comunitário de Produção (CCP) Boa 

Esperança, localizado na área Nova Conquista de um assentamento da reforma agrária 

intitulado Itamarati II, em Ponta Porã-MS. Neste projeto é feito o resfriamento do leite 

produzido por estes agricultores familiares, atendendo dezesseis (16) famílias do 

assentamento. 

Partindo de um estudo classificado por Cohen e Franco (2002) como “somente 

depois”,este trabalho propõe verificar os resultados que esse projeto consegue gerar na vida 

desses pequenos agricultores no que tange ao incremento de sua renda antes do CCP e em 

2013. Por meio das percepções dos entrevistados, buscaremos identificar as mudanças 

ocorridas na renda da família a partir da instalação do projeto lançando mão de uma 
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abordagem quantitativa junto aos beneficiários e uma abordagem qualitativa que envolve 

também outros atores que participaram do projeto.  

 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 - Perfil socioeconômico dos entrevistados  

 

O perfil socioeconômico dos 16 produtores que participavam do CCP no momento do 

levantamento de campo é composto por 62,5% do sexo masculino e 37,5% do sexo 

feminino. A média de idade é de 43 anos, com predomínio de pessoas em idade produtiva 

na faixa entre 35 e 44 anos. Em relação à cor ou raça, 50% dos entrevistados são brancos, 

43,8% pardos e apenas 6,3% se classificaram como pretos. Quanto ao estado civil, 68,8% 

dos entrevistados são casados ou vivem juntos; 6,3% são viúvos; 12,5% solteiros e 12,5% 

separados.  

Em relação à situação profissional do entrevistado, a maioria se identifica como 

agricultor (81,3%). As outras categorias aparecem de maneira residual: empregado 

assalariado rural, autônomo/conta própria rural e aposentado com uma ocorrência cada. 

Em relação ao tipo de atividade rural exercida pelos entrevistados, os dados 

demonstram um perfil que configura um formato de agricultura familiar descapitalizado, com 

a maioria dos casos em situação de produção familiar sem a contratação de empregados 

(93,8%) e apenas um caso de produção familiar com contratação de empregado temporário. 

Avaliando a condição dos responsáveis pelo domicílio, verificamos que diminui a 

frequência daqueles identificados como agricultores (68,8%), exatamente porque cresce o 

percentual de empregados assalariados rurais (12,5%) e urbanos (12,5%). O que significa 

que em parte pequena das famílias beneficiadas (especificamente em quatro destas) um 

dos cônjuges trabalha na produção do leite enquanto o outro desenvolve atividades de 

trabalho assalariado.  

Ao analisarmos o deslocamento da mão de obra dos produtores antes e após o 

funcionamento do CCP, observamos que, entre as famílias dos 16 produtores que são 

beneficiários, houve um deslocamento para o trabalho agrícola e uma consequente 

diminuição da dedicação a atividades de trabalho urbano: a) antes do CCP somente 62,5% 

destas famílias possuíam algum membro trabalhando com produção, venda ou troca de 

produtos agrícolas e; b) após o CCP ocorreu redução no percentual de famílias que 

possuíam algum membro envolvido em atividades de trabalho urbanas (de 43,8% para 
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12,5%). No entanto, deslocamento semelhante não ocorreu com o trabalho doméstico fora 

da casa. Tanto antes como depois do funcionamento do CCP encontramos apenas uma 

família em que algum membro desenvolve atividades laborativas deste tipo. 

Em relação à estrutura da residência tanto antes como depois do funcionamento do 

CCP as famílias beneficiárias possuíam domicílio construído em alvenaria, servidos por rede 

pública de abastecimento de energia elétrica, banheiro dentro do domicílio e utilizavam 

fossa séptica como forma de esgotamento sanitário. 

Em relação ao abastecimento de água, também não ocorreu alteração quando se 

compara o período atual com aquele anterior ao funcionamento do CCP. A maioria utiliza 

cacimba/cisterna/poço (891,3%) e somente dois domicílios possuem poço artesiano.  

Em média residem quatro (4) pessoas em cada domicílio, mas estes variam de um 

(1) a sete (7) moradores. A maior frequência é de domicílios com quatro (4) moradores. 

 

2.2 - Os aspectos de renda 

 

 Podemos iniciar este item com a informação relativa à incorporação dos produtores 

ao Programa Bolsa Família (PBF). Voltado para populações pobres e miseráveis, o PBF 

atinge hoje aproximadamente 14 milhões de famílias no país. Das 16 famílias que entregam 

leite no CCP Boa Esperança somente 3 não são beneficiárias do PBF. 

 Somente para uma família não foi possível identificar a renda total antes e depois 

do funcionamento do CCP. Para as 15 famílias restantes, a maior frequência de famílias 

(40%) possuía renda de R$ 301,00 a R$ 500. Depois do funcionamento a maior frequência 

também pertence a esta mesma faixa (26,7%). No entanto, nas duas faixas de renda mais 

elevadas à proporção de famílias aumenta após o funcionamento do CCP(Tabela 1).  

 Nesta direção, a renda média das famílias beneficiárias aumentou em 46,19% 

após o funcionamento do CCP. Se antes a renda média era de R$ 551,33; após o 

funcionamento passa a ser de R$ 806,00.   

 Não podemos afirmar que este aumento se deve exclusivamente a ganhos ligados 

a participação das famílias no CCP, pois outros fatores podem ter concorrido para esta 

configuração. No entanto, os dados qualitativos coletados no grupo focal realizado indicam 

que o CCP trouxe melhora na aquisição de renda, como veremos mais a frente. 

 

Tabela 1: Renda total das famílias por faixas, antes e depois do funcionamento do CCP 

Renda por faixas Antes 

 

Depois 

 
 

n % n % 

Até R$ 200,00 1 6,7 0 0,0 
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R$ 201,00 a R$ 300,00 3 20,0 2 13,3 

R$ 301,00 a R$ 500,00 6 40,0 4 26,7 

R$ 501,00 a R$ 700,00 2 13,3 3 20,0 

Acima de R$ 700,00 3 20,0 6 40,0 

Total 15 100,0 15 100,0 

    Fonte: Datauff, 2013   

 Quando perguntados diretamente, 94% dos entrevistados afirmam que a renda da 

família aumentou após o funcionamento do CCP.No grupo focal realizado com os 

produtores as opiniões corroboram os dados quantitativos. 

 Nesta mesma direção, que procura investigar alterações na renda das famílias, é 

possível considerar aspectos referentes ao consumo alimentar como um Proxy. Neste 

sentido o questionário aplicado aos produtores perguntava acerca da introdução na dieta 

cotidiana das famílias de alimentos que antes do funcionamento do CCP não eram 

consumidos. Somente 18,8% das famílias apontam o consumo de novos alimentos. 

 Apesar disso, existe a percepção de que a qualidade da alimentação melhorou 

quando comparada com o período anterior ao funcionamento do CCP, na medida em que 

aumenta o percentual de famílias que identificam sua alimentação como “boa” (68,8%). As 

demais identificam como “regular” (25,0%) e “ruim” (6,3%). 

 Ainda perseguindo elementos vinculados à alimentação como um Proxy da renda, 

vemos que o número de refeições das crianças de 0 a 2 anos antes e depois do 

funcionamento do CCP não mudou. Devemos considerar inicialmente que 81,3% dos 

domicílios não possuem nenhuma criança de 0 a 2 anos. Entre os domicílios que possuem, 

66,7% destas fazem 3 refeições por dia e 33,3% fazem 4 refeições por dia. Isto acontece 

tanto antes quanto depois do funcionamento do CCP. 

 Em 62,5% dos domicílios não há crianças de 3 a 11 anos. Naqueles em que há, ou 

seja, seis famílias, 16,7% fazem 2 refeições por dia; 33,33% fazem 3; outras 33,33% fazem 

4 e 16,7% fazem 5 refeições por dia, tanto antes quanto depois do funcionamento do CCP. 

 Já entre os que possuem idade acima de 11 anos, houve um aumento daqueles 

que fazem 3 refeições (de 56,3%para 62,5%) e a diminuição de pessoas que faziam apenas 

2 refeições (de 12,5% para 6,3%) após o funcionamento do CCP. 

 Ainda buscando verificar impactos relativos à renda, o Quadro1 abaixo mostra 

incremento da compra de bens por parte elevada das famílias beneficiárias do CCP após o 

funcionamento do mesmo. Também é evidente a melhora do crédito junto ao comercio local. 

 
Quadro 1: Depois do funcionamento do CCP: 
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A família passou 
a comprar  
mais bens 

A família fez 
alguma reforma  
na sua casa 

O crédito com  
os comerciantes  
melhorou 

n % n % n % 

11 68,8 5 31,3 8 50,0 

                    Fonte: Datauff, 2013 
 

 Para concluir este item é necessário frisar que os dados mostram que o CCP 

auxiliou o crescimento da renda média dos produtores, embora este fato não tenha gerado 

resultados consistentes para a alimentação do grupo. O que parece ter sido incrementado 

com mais vigor foi a compra de bens para a família. O problema, no entanto, é que a 

incorporação de famílias ao CCP é baixa, o que inviabiliza esta expansão da renda para 

uma parcela mais ampla de moradores do assentamento. 

 

2.3 – A produção no CCP 

 

 Para compreendermos este conjunto de dados referentes à renda devemos 

elencar uma série de fatores que explicam de forma pormenorizada esta configuração 

encontrada.  

 Os assentados possuem hoje, em maioria, de 12 a 13 cabeças de gado. Já que a 

dimensão do lote – seis hectares para cada assentado – não oferece condições de 

aumentar em larga escala esse número. Há, no entanto, aqueles que possuem mais de 40 

cabeças e utilizam áreas arrendadas. 

 A metade das famílias afirma que a quantidade de gado que possuem se manteve 

após o funcionamento do CCP, mas 37% apontam que esta quantidade aumentou e apenas 

13% afirmam que diminuiu. 

 Estes dados retratam bem a realidade da comunidade, com algumas famílias 

conseguindo ampliar sua produção (utilizando ou não o arrendamento de propriedades 

vizinhas),mas com a maioria (62,5%) mantendo a quantidade que produzia antes do 

funcionamento do CCP, ou mesmo reduzindo-a. Istodemonstra que a capacidade de 

aumentar a produção leiteira não se modificou de forma substancial para o conjunto das 16 

famílias que atualmente são beneficiárias do CCP. 

Expandindo estes dados para a percepção da quantidade de gado leiteiro na 

comunidade, os beneficiários continuam apontando na mesma direção. Somente 12% 

avaliam que ouve incremento. A maioria aponta que a quantidade não se alterou. 

Como já indicamos acima, os que possuem um número maior de cabeças de gado 

arrendam terras de outros assentados que desistiram da produção e foram procurar renda 
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em outras atividades.Normalmente quem possui mais de 15 vacas realiza o arrendamento 

para poder fazer o pasto para a alimentação do rebanho. 

 De 2011 até agora, com a implantação do CCP, parte dos que aderiram e tiveram 

sucesso com o leite vem aumentando a quantidade de gado enquanto outros diminuíram 

sua produção. A explicação para essa discrepância estaria nas diferenças de origem de 

cada um dos assentados. 

A cooperativa começou a recolher o leite dos produtores assentados em 2011. No 

mês de julho eram pagos R$0,48 pelo litro de leite pelas empresas privadas, que em outra 

época chegaram a pagar R$0,20. A partir de agosto de 2011, já com a atuação da 

cooperativa, o litro subiu para R$0,75 e atualmente paga-se R$0,89. Este aumento foi 

alcançado pelo o agricultor familiar cooperativado, porque negociando conjuntamente eles 

possuem maior poder para barganhar. Essas características fazem com que 

ocooperativismo seja, entre os agricultores familiares, uma forma de organização 

amplamente difundida (SOUZA e WAQUIL, 2008, p.6). Mesmo diante dos ganhos citados, 

para o Presidente do Sindicato dos trabalhadores Rurais e para o técnico da AGRAER este 

preço, mesmo sendo bom, não é o suficiente para garantir uma produção adequada. 

Souza e Waquil (2008) destacam o papel do associativismo ou cooperativismo na 

busca de viabilizar melhores condições para que agricultores familiares, cuja escala de 

produção é baixa, possam ter acesso a insumos e serviços, que vão possibilitar uma 

melhoria na qualidade de seu produto bem comoempoderá-lospara a negociação de preços 

de sua produção. 

A implantação da cooperativa conseguiu aumentar o preço por litro e superou a 

questão doalinhamento– sempre para baixo – das empresas que faziam o recolhimento 

anteriormente, pois estas estabeleciam um cartel que deixava o produtor sem opções. 

Realizando a própria comercialização foi possível afastar os atravessadores que 

dificultavam o desenvolvimento da produção. 

A Cooperativa dos Agricultores Familiares do Assentamento Itamarati II 

(COOPERAAFI) com os resfriadores mais próximos, aumentando o valor por litro e 

garantindo a compra de toda a produção, trouxe mais tranquilidade aos produtores. No 

entanto, somente 16 famílias atualmente se beneficiam do CCP Boa Esperança (alvo direto 

desta avaliação). Destas 16, somente uma é associada (a do responsável pelo CCP) e duas 

são cooperadas, sendo novamente uma delas a do responsável pelo CCP. Considerando 

que o objetivo inicial deste CCP era beneficiar 170 famílias, a capacidade ociosa do 

resfriador é elevada. Segundo o responsável pelo CCP Boa Esperança, já houve um 
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período em que cerca de 50 famílias entregaram leite ao mesmo tempo. Mas aspectos 

ligados ao clima e a sazonalidade da produção afastaram muitos produtores. 

Apesar de pequena, toda a produção leiteira do CCP possui destino certo e vem sendo 

disputado no mercado. 

A venda do leite feita de forma individual tende a diminuir o preço pago por litro. Pela 

cooperativa, com todos entregando juntos, há maior possibilidade de reivindicar um preço 

que viabilize a manutenção do projeto. 

Ainda assim, fica claro na fala do presidente da Associação dos Agricultores 

familiares do Assentamento Itamarati II (AAFI) e da COOPERAAFI que somente a 

comercialização do leite não “fecha as contas” do custo de produção e manutenção do 

processo produtivo. É necessário que também seja feita a venda de sal e ração para que 

haja um equilíbrio destes gastos. Segundo os presidentes entrevistados, a produção do leite 

em si não oferece margem de lucro para a cooperativa.  

Levando-se em conta estas considerações feitas pelas lideranças e representantes 

dos assentados podemos traçar então um paralelo com as expectativas dos produtores e 

suas considerações acerca da produção e da produtividade efetiva que conseguiram.  

Ainda que o preço do leite tenha melhorado, assim como as condições de 

escoamento da produção, os produtores consideram que o valor pago atualmente não está 

adequado – corroborando a afirmação do presidente do sindicato dos trabalhadores rurais e 

do técnico da AGRAER no que tange aos custos envolvidos. O principal problema é o 

aumento do custo dos insumos necessários para que haja uma boa produção leiteira. 

Tendo em vista essa dificuldade muitas famílias acabam deixando de produzir o leite 

para apostar na lavoura para venda ao mercado, ou então no arrendamento do lote para 

que outra pessoa possa aumentar sua área cultivada ou mesmo a produção leiteira. 

Se levarmos em consideração a instalação dos resfriadores, a melhora no 

escoamento e o aumento do preço anteriormente pago pelo leite, teríamos todos os 

elementos para constatar aumento na produção e no número de famílias engajadas no 

projeto. No entanto, o que podemos perceber é uma diminuição da participação, tendo em 

vista aspectos climáticos – geadas e secas –que incidem diretamente na produção, e a falta 

de uma estrutura adequada de acompanhamento técnico que permita a melhora na 

qualidade do gado e de sua alimentação, além do manejo necessário para que a produção 

se mantenha estável durante o ano inteiro. 

Para a maioria das famílias beneficiárias a quantidade de leite produzido diariamente 

permaneceu igual após o funcionamento do CCP. Mas 31,3% afirmam que esta aumentou e 
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6,3% que diminuiu – o que confirma os dados expostos antes, relativos àquantidade de 

gado leiteiro das famílias. 

 

3 – CONCLUSÕES 

 
 

A partir das análises descritivas realizadas ao longo desse texto, faremos uma 

avaliação sucinta do quadro atual desses agricultores familiares após o inicio do projeto do 

CCP. 

Um primeiro elemento importante é o perfil da população do assentamento que está 

vinculada ao CCP. Oriundos de diversas partes do Brasil e com diferentes vocações 

produtivas, em dado momento se encontraram sob um mesmo conjunto, com possibilidade 

de trabalho e geração de renda através da produção de leite. 

Os dados qualitativos coletados indicam que antes da distribuição dos lotes para 

cada produtor, existia uma maior interação entre eles, uma vez que lutavam por objetivos 

comuns em acampamentos e mesmo invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST). Após cada um começar a sua própria produção, esses laços acabaram se 

enfraquecendo, uma vez que as necessidades individuais suplantaram as coletivas. 

E essa conotação se insere na questão da ausência de vínculos com a AAFI. Com 

um sistema sui generisde representatividade, no qual um “representante” é escolhido para 

cada noventa (90) famílias através de um processo de eleição do qual nem todos tomam 

conhecimento; a inserção da associação no tecido social é muito baixa. Os produtores com 

os quais nos relacionamos nesta pesquisa estavam absolutamente distantes dos processos 

associativos e consequentemente dos espaços de decisão política mesmo quando estes 

implicavam diretamente em aspectos relacionados à gestão do CCP. 

Se não existe por parte dos assentados interesse nessa participação, por sua vez, a 

associação não programa nenhum esforço no sentido de tentar reverter esse quadro, 

resumindo sua atuação, junto com a cooperativa, à captação do leite produzido e sua venda 

para grandes empresas. O número ínfimo de cooperados e associados confirma esta 

situação. Qualquer produtor que entregue leite na cooperativa é considerado cooperado, 

mesmo que não seja de fato. 

As indagações feitas aos produtores sobre sua participação ou mesmo conhecimento 

destas organizações conseguem, no máximo, respostas como “já ouvi falar”, “não conheço, 

mas sei que tem” ou “Eu não sei, só vou lá e entrego o leite”. 

Esta última resposta, por sinal, é sintomática. Ela acaba por resumir a verdadeira 

relação que se estabeleceu entre a COOPERAAFI e os produtores: compradores e 
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vendedores. Esta situação acaba criando um modelo justamente oposto ao princípio de 

cooperação, uma vez que restringe as possibilidades de interação e hierarquiza os 

participantes – elementos que tendem a realimentar um ciclo de baixa confiança, 

verticalização e esvaziamento da ação coletiva. 

Nesse sentido, questões como confiança, participação e coletividade perdem espaço 

simplesmente para a garantia de venda da produção por um preço melhor do que era 

praticado no assentamento antes do funcionamento do CCP.  

Toda a credibilidade da cooperativa está calcada nesse aspecto. Antes havia 

insegurança e preços baixos e hoje não se passa mais por esses problemas. Trata-se de 

uma gestão econômica que é apoiada pelos produtores, mas que está longe de incrementar 

a organização política autônoma e a capacidade associativa para que a comunidade 

acumule o aprendizado necessário para propor, captar e gerenciar novos projetos ou 

iniciativas de geração de renda. 

Ainda que isto não seja pouco, já que antes do CCP, além do preço baixo, não 

existia nem a garantia da coleta permanente da produção; não é o suficiente para que o 

projeto se desenvolva de forma plena nesse aspecto ou para que a comunidade possa 

alcançar ganhos mais amplos de bem-estar.  

Os produtores não têm conhecimento nem do custo de produção do seu leite, o que 

poderia lhe garantir um melhor planejamento, além da possibilidade de dirigir um possível 

investimento para as etapas mais críticas do ciclo produtivo. 

Assim apontam que o preço atual do leite está abaixo do necessário, mas não 

podem afirmar de forma objetivao quão abaixo. Por outro lado, lembram que o preço 

aumentou e a renda de parte das famílias foi ampliada (na média o crescimento da renda 

total chegou a 46,19%).  Mas não possuem qualquer noção acerca dos custos de operação 

do CCP e do valor que a cooperativa obtém ao negociar o leite que produzem. 

Se de fato o CCP auxiliou o incremento da renda de quase todas estas 16 famílias, 

este dado positivo atingiu poucas famílias no conjunto do assentamento, pois a adesão ao 

projeto se mostrou baixa. 

 Detectamos um conjunto amplo de problemas que cerca a atividade leiteira dos 

agricultores familiares no assentamento e explica a diminuição geral da produção. Mesmo 

entre as dezesseis (16) famílias que estavam vinculadas ao projeto, a quantidade daquelas 

que aumentaram o rebanho ou mesmo a produção de leite/dia após o funcionamento do 

CCP foi baixa (respectivamente seis e cinco famílias).  

Os problemas mais referidos durante a coleta de dados qualitativos envolvem a qualidade 

do gado que foi vendido no assentamento, que seria inadequado para a atividade leiteira; o 
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preço conjunturalmente elevado da soja, que tem transformado pastos em plantações; a 

diminuição da produção por conta de aspectos climáticos e das dificuldades de manejo do 

rebanho e; por fim a inexistência de assistência técnica. 

Sobre a assistência técnica os gargalos são enormes. Não existe apoio da prefeitura 

através da Secretaria de Agricultura. O órgão do Estado responsável – a AGRAER – apesar 

de estar localizado em um prédio dentro do assentamento, não possui pessoal suficiente ou 

mesmo combustível para realizar as visitas necessárias.  

Dessa forma, os produtores ficam por conta própria, contratando veterinários que 

prestam serviço de forma esporádica e sem qualquer apoio para planejar a produção em 

itens como alimentação do gado e manejo do rebanho, que são fundamentais para evitar a 

descontinuidade da produção em determinados períodos do ano. 

Não é por acaso que mesmo com o financiamento obtido através do Banco do Brasil, 

muitos produtores abandonaram a atividade leiteira e, como afirmou um técnico da 

AGRAER, chegaram a “vender o PRONAF”, ou seja, se desfizeram do gado, dos 

trituradores de ração, das cercas e dos galpões.  

Apontamos que entre os dezesseis (16) produtores que atualmente estão vinculados 

ao CCP Boa Esperança, não há indicação de abandono da atividade. No entanto, nossa 

avaliação não encontra garantias absolutas de sustentabilidade para este projeto. Sem 

assistência técnica, a dependência total do produtor em relação às agruras dos ciclos 

naturais, bem como a inexistência de racionalização produtiva, podem gerar situações de 

descontinuidade ou paralisação da produção. Somando isto ao preço atrativo pago 

atualmente pela soja e ao histórico recente de diminuição drástica da produção leiteira no 

assentamento, temos um quadro de incertezas e preocupação. 
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