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Resumo 

Com as eleições recentes, o Brasil passa por um novo período político. O 

futuro governo eleito da oposição traz consigo novas reformulações 

políticas e propostas diferenciadas nas suas políticas domésticas e externa. 

Pensando nisso, o presente trabalho consistirá em um Policy paper cujo 

objetivo vai ser se aprofundar na importância do programa de Cooperação 

Técnica Internacional conhecido como “Mais Alimentos Internacional”. 

Dentro deste, mostrar-se-á a importância da Agricultura Familiar para o 

desenvolvimento econômico brasileiro, enfatizando a importância de 

políticas públicas de financiamento agrícola para o crescimento da 

agricultura familiar, com exemplos pontuais de casos bem sucedidos. 

Também será preocupação deste paper ressaltar os passos da cooperação 

brasileira para o desenvolvimento agrícola internacional enfatizando o 

estreitamento das relações com os países africanos, no ramo agrícola. Além 

disso, vai mostrar porque se deve priorizar tal relação no âmbito da 

cooperação sul-sul, com países da África em detrimentos das relações 

“assimétricas” com o Norte, traçando por fim recomendações a órgãos 

relevantes ao debate, tal como o próprio Governo Federal, além de outros 

órgãos internacionais e da sociedade civil, visando contribuir para debate 

futuros sobre o assunto.  
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1. Introdução 

O agronegócio é de extrema relevância para a atuação econômica do Brasil. 

Dentro dela, há o ramo da Agricultura Familiar, definida pelo Ministério da 

Agricultura como “a gestão da propriedade compartilhada pela família e a 

atividade produtiva agropecuária como a principal fonte geradora de 

renda”. 

Segundo o último Censo Agropecuário (2006), a agricultura familiar 

representa 84% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros e responde 

por 38% do valor bruto da produção agrícola nacional, respondendo por 

90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Estes agricultores ocupam 

um quarto da terra agrícola, produzindo cerca de 87% da mandioca do país, 

69% do feijão, 59% dos porcos, 58% dos produtos lácteos, 50% das 

galinhas, 46% do milho, 34% % dos 30% do gado brasileiro. (IBGE, 2006).  

 

Tendo isto em mente, o objetivo desse policy paper é se aprofundar na 

questão da agricultura familiar no contexto da Cooperação brasileira. Ao 

longo desse paper, serão analisadas políticas públicas agrícolas de sucesso 

instauradas no Brasil, em especial o Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), considerada a mais bem-sucedida política de 

crédito rural, demonstrando através de dados quantitativos e qualitativos 

dentro de bibliografias pertinentes, como se deu este crescimento e a 

valorização da agricultura familiar no Brasil.  

 

A partir disso, será enfatizado como se deu o estreitamento das relações 

com países africanos para a cooperação técnica brasileira, dada 

principalmente durante o governo de Lula, enfatizando que a mais 

valorizada dentre elas foi de fato a cooperação para o desenvolvimento 

agrícola, se caracterizando como o ramo mais importante da cooperação 

com os países africanos, em especial Moçambique. Contextualizando 

também a instabilidade política e econômica do governo moçambicano, 
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historicamente dada por um processo de independência tardia, que ainda 

colhe frutos desse subdesenvolvimento, que enxerga no âmbito da 

Cooperação Sul-Sul a perspectiva de crescer e progredir 

socioeconomicamente.  

Assim, mostrar-se-á as primeiras iniciativas de se estabelecer relações de 

cooperação agrícolas, tal como o PAA África e também do programa de 

linha de crédito para maquinário e equipamento agrícolas para agricultores 

familiares africanos idealizada através do Programa Mais Alimentos África, 

que ao longo da sua história passou a valorizar parceiros latinoamericanos, 

reescrevendo-se como Mais Alimentos Internacional. 

 

Na conclusão, que estará na última seção deste paper será importante traçar 

diretrizes e recomendações a órgãos competentes, a fim de aprofundar o 

debate acerca da importância da Cooperação Sul e Sul, o Mais Alimentos 

Internacional e das suas perspectivas. É preciso comunicar-se com o 

Governo Federal brasileiro, que passa por um período de transição de 

governo, em que um novo presidente da antiga oposição irá assumir e, com 

isso, reformular novas políticas. Comunica-se também com a União 

Nacional dos Camponeses de Moçambique (UNAC), um movimento de 

Camponeses, do setor familiar, que luta pela participação ativa dos 

camponeses no processo de desenvolvimento de Moçambique, peça 

importante da sociedade civil que também precisa ser ouvido e se 

posicionar neste debate. Além disso, é preciso ressaltar a importância da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO/ONU), cujo objetivo será, no âmbito internacional, promover o 

desenvolvimento agrícola, reunindo forças visando possibilitar a todos a 

melhoria nutricional, preocupando-se com a segurança alimentar, questões 

ambientais e o acesso aos alimentos essenciais para uma vida saudável 

dentro de todos os países.  
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2. Agricultura familiar no Brasil e o surgimento do PRONAF 

A primeira experiência de Política Pública para agricultura familiar no 

Brasil se trata do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, o Pronaf. Criado através do Decreto Lei N°1.946 de 28 de junho 

de 1996, o Pronaf surge pelo governo Fernando Henrique Cardoso com a 

finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural 

constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o 

aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de 

renda. O contexto do desenvolvimento sustentável estava em alta, tanto no 

cenário internacional, quanto no doméstico, tendo o Brasil abrigado eventos 

sobre o tema do desenvolvimento, tal como a ECO 92. 

A criação do PRONAF se deu como um marco na política pública de 

crédito rural para o financiamento da agricultura familiar, e ponto 

referencial do agricultor familiar como sujeito social e político no cenário 

do desenvolvimento rural brasileiro (Schuhmann, 2012).  

Além disso, pode-se afirmar que a criação do PRONAF, em 1996, deu-se 

como uma espécie de resposta às reivindicações dos movimentos rurais que 

vinham ocorrendo desde a década de 1980. O movimento sindical dos 

trabalhadores rurais vinculados à CONTAG e ao Departamento Nacional de 

Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT) 

passou a direcionar suas reivindicações e lutas para a chamada 

“reconversão e reestruturação produtiva” dos agricultores familiares, que 

seriam afetados pelo processo de abertura da economia (Mattei, 2005). A 

partir disto, as reivindicações dos trabalhadores rurais, que já haviam 

começado a ter voz na Constituição de 1988, ganharam destaque nas 

Jornadas Nacionais de Luta, da primeira metade da década de 1990. 

Segundo Mattei (2005), a criação do PRONAF representou a legitimação, 

pelo Estado, desta nova categoria social – os agricultores familiares – que 

até então era praticamente marginalizada em termos de acesso aos 

benefícios da política agrícola. 
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Assim, o PRONAF surgiu no Brasil como objetivo financiar a implantação, 

ampliação e/ou modernização da estrutura de produção, processamento, 

industrialização e serviços no estabelecimento rural ou em áreas próximas 

de comunidades rurais, a fim de gerar renda e melhorar o uso da mão de 

obra familiar.  

A estrutura de financiamento do PRONAF foi projetada ao longo de duas 

décadas com o objetivo de oferecer dois tipos de créditos aos agricultores 

familiares: crédito para custeio e crédito para investimento. As duas metas 

de crédito criam condições para que o agricultor familiar entre no processo 

de modernização da agricultura. Com isso, os empréstimos de custos estão 

diretamente relacionados às atividades econômicas (agrícolas e pecuárias) 

desenvolvidas pelo produtor rural. Essas atividades econômicas estão 

correlacionadas com o ciclo de produção, o período de entressafra e 

também com atividades relacionadas à agregação de valor, armazenamento 

e comercialização de produtos agrícolas produzidos em unidades familiares 

de produção. No caso de empréstimos para investimentos, são oferecidos 

empréstimos para a criação de investimentos em ativos fixos e semi-fixos, 

que visam expandir, modernizar e processar a unidade de produção 

familiar, bem como as atividades relacionadas a marketing, melhoria de 

infraestrutura, ambiental preservação, turismo rural e extrativismo. 

 

Ainda no âmbito da valorização do agricultor familiar, o Governo Federal 

criou, em 2003, o Plano Safra, que vai garantir o crédito necessário para o 

agricultor investir e custear a produção. Lançado anualmente, com vigência 

de julho a junho do ano seguinte (período escolhido estrategicamente pelo 

calendário da safra agrícola brasileira), o Plano é a principal fonte de 

incentivo ao produtor rural brasileiro, através de um conjunto de políticas 

públicas que abrangem os serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural, crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização e 

organização econômica das famílias residentes no campo. 
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A partir disso, é através do Plano Safra 2008/2009 que surge a linha de ação 

do PRONAF mais Alimentos. Em 2008 houve uma crise de caráter global 

que abalou a produtividade. Por conta disso, o governo federal viu a 

oportunidade de contra-atacar a crise, com a implementação de diversos 

novos subprogramas de crédito dentro do Pronaf. O que teve mais êxito, 

julga-se que tenha sido o Mais Alimentos por conta justamente da 

quantidade de empréstimos obtidos através dele, que representou cerca de 

40% do total dos investimentos do Pronaf, entre os anos de 2013 e 2018 

(dados da Matriz de Crédito Rural), inclusive tendo servido de embrião para 

a formulação do plano de cooperação internacional agrícola conhecido 

como Mais Alimentos Internacional, que será melhor abordado nesse policy 

paper. 

É relevante ressaltar os quatro fatores principais do Pronaf que o 

diferenciam de outras políticas públicas para agricultura, de acordo com 

Gazolla & Schneider: (1) financiamento do custeio e investimento 

agrícolas; (2) fornecimento de infraestrutura rural; (3) negociação e 

articulação de políticas públicas e (4) formação de técnicos extensionistas e 

agricultores. O momento inicial se caracterizava por grandes taxas de juros 

(12% a.a.) somado ao desconhecimento da política pelos agricultores e suas 

organizações, o que acarretava seu baixo acesso, com exceção da região 

Sul, que contava com agricultores mais inseridos nas dinâmicas dos 

mercados.  

Nos últimos anos, entretanto, o programa já reduziu os juros sobre os 

financiamentos, ampliou os volumes de recursos disponibilizados e articula-

se com outras políticas agrícolas relevantes, como o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), a Assistência Técnica e Extensão Rural (nova Lei de 

Ater) e o Seguro Rural, entre outras. A mudança de grupos beneficiários, 

com a criação de novos grupos (microcrédito rural, custeio e investimento 

para a agricultura familiar e as demais modalidades), com a existência de 
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faixas de valores de acesso aos recursos e juros específicos por faixa 

também foi um fator relevante para uma retomada no sucesso da política. 

 

2.1 Amostras de crescimento rural do Brasil 

Nesta seção, objetivo vai ser mostrar, através de dados quantitativos como a 

introdução de políticas públicas para agricultura foi essencial para o 

desenvolvimento e valorização da agricultura familiar no Brasil.  

Tabela 1: Crescimento dos recursos financeiros para crédito rural, em 

milhões R$ 

 

Fonte: Matriz de Crédito Rural 

 

Nos dados mostrados acima, retirados da Matriz de Crédito Rural, 

disponibilizados pelo Banco do Brasil, pode-se observar o exponencial 

crescimento dos recursos disponíveis para empréstimo desde 1996, ano de 

surgimento do Pronaf até maio de 2018. Em 1995, quando se inicia o 

recorte analítico, o valor nominal de empréstimos com finalidade agrícolas 

estava R$ 6.962.631.500,45. Já atualmente, conta com o valor de R$ 

162.340.289.138,95; significando um crescimento de 2.700%, em relação 
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ao ano-base. Isso ajuda a elucidar a importância que políticas públicas de 

crédito, exercem no crescimento rural e na produção econômica.  

 

Desde sua criação, o Mais Alimentos obteve crescentes ganhos em termos 

de recursos para empréstimo aos agricultores familiares. Como atrativos e 

política de desenvolvimento ofereceu como diferenciais: 1) a possibilidade 

de financiar um montante financeiro maior quando comparado às linhas 

anteriores; 2) juros subsidiados de até 2% ao ano, acrescido da 

possibilidade de três anos de carência para início do pagamento.  

A implementação do Mais Alimentos serviu para fortalecer os atores que se 

vinculam ao mercado, produtores de tecnologia e agroindústrias que 

agregam valor ao produto da agricultura familiar, resultando em lucros. 

Neste contexto, é relevante afirmar que o dinheiro que beneficiou ao 

agricultor familiar com financiamento, também serviu para trazer aumento 

de demanda às empresas nacionais e internacionais de máquinas, 

equipamentos, implementos e insumos. Desta forma, a intervenção 

governamental é sustentada pelas duas redes (nacional e internacional), 

produzindo transformações nas relações econômicas e sociais, através da 

injeção de crédito.  

A controvérsia de se pensar em uma política baseada na expansão da 

demanda, através da maior oferta de crédito consiste no possível 

endividamento dos agricultores familiares e reduzir sua qualidade de vida. 

Por outro lado, os dados coletados no campo, e na análise documental dos 

agentes de crédito, se verificou índices de inadimplência muito próximos à 

zero (Rambo, 2016). 

Em termos de qualidade de vida, o Mais Alimentos foi relacionado à sua 

promoção, assim como ao desenvolvimento rural. O principal objetivo neste 

caso foi a tentativa de reduzir o esforço braçal e trazer o aumento da 

produtividade, fatos evidenciados pelos tipos de investimento realizados. 
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No caso do Brasil pode-se apontar uma satisfação geral dos beneficiados, 

dado a realidade da agricultura familiar ao longo da história, vista por eles 

como um empreendimento que requer muito esforço físico. (Rambo, Opt. 

Cit.) 

Assim, como vai afirmar De Araújo (2016) o sucesso de políticas que 

tenham por objetivo a difusão de tecnologias de produção provem do 

conhecimento dos custos dos produtores. A adição das colhedoras como 

item financiável pelo Mais Alimentos foi feita de forma que criou 

incentivos econômicos que justificam a compra destas máquinas por 

pequenos produtores. Ele aponta que as condições de demanda, baseada nos 

custos dos produtores, estão favoráveis à decisão por financiamentos destes 

ativos.  

2.2 Número de hectares e a importância da agricultura familiar ao 

Agronegócio brasileiro  

Segundo o último Censo Agropecuário (2006), a agricultura familiar 

representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros e responde 

por 38% do valor bruto da produção agrícola nacional. Esta distinção é 

importante devido à importância que o agronegócio tem para o PIB 

brasileiro e, dentro desse cálculo, a importância que a agricultura familiar 

tem para o agronegócio.  

O agronegócio é resultado da soma de quatro segmentos: insumos para 

agricultura, produção agrícola básica, agronegócio (processamento) e 

agrosserviços. A análise deste conjunto de segmentos é feita tanto para o 

ramo agrícola (vegetal) quanto para o gado (animal). Uma vez feita a soma 

deles, obtém-se a análise do agronegócio. A importância do Agronegócio 

para o cálculo do PIB brasileiro é mostrada de acordo com a tabela 3.  Nela, 

observa-se que o PIB do Agronegócio oscilou entre 1996 e 2018, 

representando na média 20% do cálculo final do PIB brasileiro. 
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Tabela 2: Propriedades e áreas agrícolas da Agricultura Familiar e não-

familiar no Brasil, por regiões (2006)                           

                              

                                        Agricultura Familiar      | Agricultura não-familiar 

 Propriedades Area (ha) Propriedades Area (ha) 

Norte 413.101 16.647.328 62.674 38.139.968 

Nordeste 2.187.295 28.332.599 266.711 47.261.842 

Centro-Oeste 217.531 9.414.915 99.947 94.382.413 

Sudeste 699.978 12.789.019 222.071 41.447.150 

Sul 849.997 13.066.591 156.184 28.459.566 

Total 4.367.902 80.250.453 807.587 249.690.940 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2006) 

Tabela 3: Participação do Agronegócio no PIB do Brasil (%) 

 
Fone: Cepea/Esalq-USP. 
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3. Importância da cooperação Brasil – África 
 

Segundo dados do Instituto Lula, o Brasil alcançou, nos últimos anos, um 

novo patamar em sua relação com a África. Antes de 2003, o número de 

embaixadas e consulados chegava a 18 e somente um, respectivamente, no 

território africano. Passados dez anos, ampliou-se o número de 

representações diplomáticas em mais 19 embaixadas e 1 consulado, dando 

um salto no intercâmbio comercial de 410%, segundo a Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX). Já em 2016, a 

cooperação brasileira atuava em mais de 30 países da África, com um 

orçamento de cerca de US$ 57 milhões em projetos. Ainda, a ABC 

coordena cerca de 150 iniciativas. Os países de língua portuguesa reúnem o 

maior número de projetos e orçamento neste contexto. 

É preciso levar em conta também que essas colaborações entre instituições, 

na maioria dos casos, surgem de interesses concretos e afins. Por conta 

disso, tem tendência a serem mais produtivas no terreno do que aquelas 

iniciativas formalmente concluídas pela ABC. 

Segundo Schlesinger, (Apud ABC, 2013), os valores totais em 2009 e 2010 

foram, respectivamente, US$ 2.012.682 e US$ 2.082.674 para a Ásia e o 

Oriente Médio; US$ 7.575.235 e US$ 14.437.785 para a América Latina e 

US$ 9.608.816 e US$ 22.049.368 para a África. 

No que diz respeito à cooperação agrícola, a agricultura foi a modalidade de 

Cooperação que mais recebeu recursos para existir. E dentre estes, o que 

mais conta com projetos em execução é Moçambique. 
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Tabela 4: Investimentos brasileiros em projetos internacionais de 
desenvolvimento, participação por continente (2009–2010) 

 

Fonte: Agência Brasileira de Cooperação, 2010. 

 
Tabela 5: Cooperação técnica: distribuição dos recursos segundo áreas 
temáticas, 2003-2010 

 

Fonte: Schlesinger Apud Cabral, 2013 
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Tabela 6: Cooperação técnica com a África: principais parceiros segundo 

o número de projetos em execução (2010) 

 

Fonte: Schlesinger Apud Cabral, 2013 

Neste contexto, é importante citar o Programa de Aquisição de Alimentos 

dos Africanos para a África (PAA África), que aparece como uma iniciativa 

inovadora de cooperação para o desenvolvimento, com objetivo pragmático 

de geração de renda e a segurança alimentar das populações vulneráveis. 

Começou em 2012, por meio de uma parceria entre a FAO, o Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), o governo brasileiro e o Departamento para 

o Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido. 

Isto era caracterizado por meio da compra institucional de produtos 

oferecidos por pequenos agricultores para uso em programas de 

alimentação escolar. Uma das principais inovações do PAA África é 

conjugar o acesso a mercados institucionais e o apoio à produção agrícola – 

por exemplo, acesso a fatores de produção, capacitação e equipamentos. 

Cabe ressaltar que o PAA África foi inspirado por dois programas de 

compras institucionais no Brasil: o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Os primeiros 

países beneficiados com o programa foram Etiópia, Malauí, Moçambique, 

Níger e Senegal (Schlesinger, 2013).  

No entanto, o monitoramento do PAA África revelou a necessidade de 

melhor adaptar os procedimentos de aquisição do Programa às necessidades 
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específicas dos pequenos agricultores e escolas vulneráveis, com o objetivo 

de evitar atrasos nos pagamentos dos agricultores e nas transferências de 

recursos para a alimentação escolar. Além disso, a maioria dos países não 

dispunha de uma estratégia clara para garantir que os mesmos agricultores 

beneficiários que receberam apoio à produção no Programa também 

recebessem apoio no acesso a mercados institucionais (Schlesinger, Opt. 

Cit.). De qualquer maneira, foi um passo importante para estreitar as 

relações de cooperação agrícola com a África. 

 

 

4. Mais Alimentos Internacional 
 

A iniciativa de estabelecer uma linha de crédito para maquinário e 

equipamento agrícolas para agricultores familiares africanos foi idealizada 

durante o governo Lula em evento intitulado “Diálogo Brasil – África em 

Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural” 

(Brasília, de 10 a 12 de março de 2010). Neste contexto, houve a presença 

de mais de 40 ministros africanos de agricultura, desenvolvimento agrário e 

nutrição. Durante o seu discurso oficial, o Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva propôs a criação de uma linha especial para o financiamento de 

exportação de maquinário agrícola e tratores para ampliar a produção de 

alimentos na África, com base no modelo brasileiro de desenvolvimento 

rural e produção da agricultura familiar, a fim de reforçar a segurança 

alimentar nesse continente. Assim, um documento final foi assinado pelas 

autoridades presentes visando estabelecer um diálogo permanente entre a 

África e o Brasil em matéria de segurança alimentar e nutricional, e 

desenvolvimento rural, com o objetivo de realizar avaliações periódicas da 

cooperação, propor diretrizes para seu melhoramento e considerar novas 

iniciativas, como ações bilaterais, regionais e continentais.  
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A partir desse compromisso, o Programa Mais Alimentos África foi criado 

pelo governo brasileiro para fornecer apoio a projetos de desenvolvimento 

agrário e incremento da produção da agricultura familiar em países 

africanos. Os países participantes atualmente do programa no continente 

africano são: Moçambique, Gana, Zimbábue, Senegal e Quênia. 

Além da mera transferência de cooperação técnica, visou-se criar uma linha 

de crédito concessional para o financiamento de exportações brasileiras de 

maquinário e equipamento agrícola para pequenos produtores nos países 

participantes do programa, visando uma ação de apoio complementar.  

Para atender as solicitações de apoio e cooperação técnica realizadas por 

países localizados fora do continente africano, no âmbito da Cooperação 

Sul-Sul, o Ministério da Agricultura (MDA) propôs a expansão do 

Programa Mais Alimentos. Com o ingresso de Cuba e interesse de outros 

países latino-americanos, o Mais Alimentos África passou a ser 

denominado, a partir de janeiro de 2012, como Mais Alimentos 

Internacional.  

O objetivo do programa é, portanto, estabelecer uma linha de cooperação 

técnica direcionada a apoiar a produtividade de pequenos agricultores e a 

produção de alimentos em países em desenvolvimento, de forma a 

promover a segurança alimentar e nutricional.  

O Programa Mais Alimentos Internacional consiste, pois, numa iniciativa 

intersetorial do Governo Federal brasileiro contemplando três áreas de 

trabalho (MDA, 2015): 

 a) Cooperação técnica, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) e executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

apoiando programas e projetos de desenvolvimento agrário com base na 

agricultura familiar do país cooperante.  

b) Financiamento para exportação de máquinas e equipamentos agrícolas, 

ou seja, crédito concessional destinado aos países cooperantes para a 
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exportação de máquinas e equipamentos agrícolas apropriados para a 

agricultura familiar que serão utilizados nos programas ou projetos de 

desenvolvimento agrário apoiados pela cooperação técnica brasileira.  

c) Relacionamento com o setor industrial, para definir as máquinas e 

equipamentos agrícolas melhores adaptados à agricultura familiar e/ou às 

condições ambientais locais; das garantias de venda, 

capacitação/treinamento de técnicos e agricultores familiares dos países 

participantes e serviços pós-venda, a exemplo da experiência de 

relacionamento já existente no Mais Alimentos – Brasil. 

Os países participantes têm até 15 anos para pagar o empréstimo com juros 

de 2% ao ano. Além de adquirir as máquinas, Ramalho (2015) aponta outra 

vantagem da relação que é firmada entre os países, como a do comprador 

ter a oportunidade de aprender sobre políticas públicas desenvolvidas no 

Brasil na área da agricultura familiar. 

E, por outro lado, vale ressaltar que também é compensatório ao Brasil, 

uma vez que os países, ao comprar as máquinas produzidas no Brasil, vão 

ser responsáveis por geração de empregos, renda e aumento de produção no 

país.  

“Quando [o Brasil] manda esses produtos e nossos técnicos vão lá treinar e demonstrar, 

estamos fixando o produto brasileiro nesses países, exportando nossa tecnologia. Isso é 

importante porque os fabricantes brasileiros concorrem na África com a China, Índia e 

Turquia, que são países de baixo custo e com incentivo muito grande à exportação”, 

(Marchesan, 2015). 

Ramalho (2015) ainda argumenta que a política traz outras vantagens para a 

exportação brasileira, uma vez que há a exportação de matéria-prima barata. 

Em efeito, com este programa, contribui-se para que a pauta brasileira de 

produtos mude, agregando tecnologia, bens industrializados.  

Como dito no início desse paper, o Mais Alimentos brasileiro incentiva a 

agricultura familiar no Brasil. Há, entretanto uma diferença eminente entre 

a versão nacional para a internacional é que, em vez de um país ter o direito 
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ao crédito, aqui, o próprio agricultor recebe o financiamento. Com isso, 

todas as empresas brasileiras cadastradas no Programa Mais Alimentos 

Brasil estão aptas a participar do programa internacional.  

Assim, o Mais Alimentos pode ajudar a preservar o setor industrial. De 

acordo com Ramalho (2015, Ibid.), o debate internamente é, nesse 

momento de instabilidade política e econômica, a preservação da indústria 

nacional e manter a produção de forma a passar por esse contexto – 

economicamente falando em nível mundial. Consequentemente, 

preservando empregos, garantindo renda dos trabalhadores e conseguindo 

exportar o máximo possível a nossa produção. Nesse sentido o programa 

mostra-se como contribuinte para esse processo. 

 

5. Caso de Moçambique 

A agricultura familiar consiste na atividade econômica de maior 

importância à população de Moçambique, chegando a contemplar cerca de 

75% de sua população (Mosca, 2016). Os sistemas de produção 

“tradicionais” passaram, ao longo de muitos anos, por diversos níveis de 

transformação em virtude da intensidade de penetração do capital no meio 

rural, sobretudo o agrário e o comercial e o da extração de recursos naturais 

(Mosca, Opt. Cit.). 

O processo de urbanização é responsável por provocar êxodos de diferentes 

dimensões sem, ao mesmo tempo, acompanhamento de transformações 

estruturais à altura, capazes de permitir o aumento da produção e 

produtividade, para suprir a demanda de alimentos das cidades, o que é 

agravado por taxas de crescimento populacionais elevadas (Mosca, Opt. 

Cit.). Mais do que isso, não só não houve mudanças estruturais na 

agricultura, como não houve um processo de industrialização que gerasse 

emprego para absorção do aumento demográfico. Isto resulta em muitos 

contextos de economia informal, primeiro nas cidades e depois no campo. 
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Apesar da relevância da agricultura à economia como já citado 

anteriormente, grande parte dos governos africanos não tem optado por 

políticas que favoreçam a agricultura (Mosca, Opt Cit.). Em consequência, 

os níveis de pobreza permanecem elevados há décadas. Assim, observa-se 

um contexto gritante de insegurança alimentar e a necessidade de ajuda 

alimentar devido a vários fatores, como por exemplo, políticas adversas ao 

setor, conflitos e deslocados de guerra, efeitos das mudanças climáticas, 

sendo a África das zonas de maior risco.  

É sabido que os países da África possuem os mais baixos índices de 

desenvolvimento humano. Caracterizados por uma forte dependência 

econômica de longa duração e consolidados após as independências, com 

alianças de interesses diversos, acarretam por manter intactas as estruturas 

econômicas e sociais ao longo de décadas. O papel da FAO neste contexto 

tem sido de alertar a iminência de escassez de alimentos à escala mundial e 

a correspondente subida dos preços, colocando os países e as populações de 

rendimentos baixos em grande vulnerabilidade à pobreza e fome. Essa é 

uma das justificativas para a luta por compra de terras no mundo e de 

reservas hídricas, sendo a África o continente mais vulnerável.  

Iniciativas de cooperação para incentivar a produção agrícola na África 

existem, no entanto, elas se baseiam no paradigma da modernização da 

agricultura com intensificação em capital, na maioria dos casos em 

desacordo aos sistemas de produção e às lógicas reprodutivas econômicas e 

sociais dos receptores, dos produtores locais, os agricultores familiares. 

Estas iniciativas se enquadram no âmbito dos cenários de escassez de terra 

e água no planeta, a longo prazo, e das perspectivas da FAO acerca da 

escassez de alimentos, com consequências sobre os preços de alimentos. 

Quando esse contexto se observa, os mais afetados se tratam dos países 

pobres e as populações de renda baixa, principalmente os pequenos 

produtores em detrimento das cadeias de valor do agronegócio e na luta 

pela terra, fenômenos já com graves consequências em muitas partes do 
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mundo. Os governos africanos mostram-se muito proativos com iniciativas 

de cooperação, na expectativa de entradas de capitais para fortalecimento 

desse capitalismo agrário, beneficiando também as elites de que fazem 

parte. Internamente, diversas estratégias são adotadas sem que, as funções 

essenciais da agricultura nas economias em desenvolvimento (sobretudo em 

Moçambique) fossem asseguradas. Estas realidades são, entretanto, mais 

recorrentes em países ricos em recursos naturais, onde se observa 

polaridades políticas e sociais, altos níveis de desigualdade social em 

desfavor do meio rural e dos camponeses, maiores êxodos rurais e 

insegurança alimentar crescente. As políticas adversas da agricultura, 

preferencialmente voltadas ao meio urbano agravam a crise de longa 

duração da agricultura africana e da moçambicana de forma geral.  

É importante notar aí marginalização que os agricultores familiares de 

Moçambique são submetidos, em diferentes contextos políticos e 

econômicos conforme a história recente do país. Finalmente, é importante 

notar que as incongruências entre os discursos e a prática das políticas 

agrárias e econômicas estão associadas a ideologias e alianças econômicas 

em benefício das elites locais. 

 

6. Cooperação Brasil-Moçambique 

Em 2015, Brasil e Moçambique, apoiados pela FAO, assinaram um acordo 

de cooperação técnica de capacitação e transferência tecnológica no 

Programa Mais Alimentos. Seu objetivo consiste no fortalecimento da 

segurança alimentar da população do país africano por meio de 

investimentos na agricultura familiar. 

No caso de Moçambique, o desenvolvimento da agricultura familiar do país 

recebe novo reforço, por meio das máquinas brasileiras comercializadas 

pelo Programa Mais Alimentos Internacional, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Segundo dados do MDA, com a chegada 
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do último lote, com 40 tratores, o programa encerra a primeira etapa 

(tranche) das entregas. Ao todo, foram entregues 513 equipamentos, 

somando investimento U$ 32 milhões. 

Este investimento efetivamente contribui para a promoção da segurança 

alimentar e o desenvolvimento da agricultura familiar do país africano. 

Através dos tratores, distribuídos pelo Estado moçambicano para a 

população rural, que se encontram em atividade, auxilia-se no aumento da 

área de cultivo e na produtividade desses agricultores. 

De acordo com o Ministério da Agricultura de Moçambique, antes do Mais 

Alimentos Internacional haviam apenas mil tratores em funcionamento no 

país. Isso representa que houve um aumento em 50% da quantidade de 

tratores em Moçambique por conta do Mais Alimentos, ressaltando a 

importância deste programa. 

Não somente pela venda das máquinas, mas o Mais Alimentos também 

serve para o incentivo à fixação de representantes de vendas, do serviço de 

pós-venda e de assistência técnica no país. Em outras palavras, as empresas 

que vendem para o programa devem necessariamente prestar esse tipo de 

serviço, o que estimula também a abertura de filiais de empresas brasileiras 

nesses países. 

A primeira remessa de máquinas do Mais Alimentos Internacional na 

cooperação brasileira com Moçambique ocorreu em janeiro de 2015. 

Segundo ao MDA, foram entregues 513 tratores e 2,5 mil implementos 

dentre plantadeiras, arados para preparo, trabalho do solo e adubação. Os 

equipamentos são comprados pelo governo dos países parceiros, e cada um 

tem uma maneira de disponibilizar o material aos agricultores familiares.  

O impacto que o programa gerou em Moçambique é notável e indiscutível: 

o país que antes, só tinha 100 tratores para a agricultura, depois do pontapé 

da implementação do Mais Alimentos Internacional, o número cresceu 

vertiginosamente e consequentemente sua produtividade. Além disso, os 
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técnicos brasileiros vão ao país capacitar o agricultor e dar assistência para 

que faça bom uso do produto, indo muito além da mera transferência de 

recursos, tolhendo que o país caminhe com as próprias pernas.  De acordo 

com Ramalho (2015, Ibid.), analisando os países onde o maquinário já está 

em funcionamento indica-se a satisfação dos agricultores locais, com a 

tecnologia recebida e com a melhoria da qualidade de vida porque torna a 

vida no campo mais fácil. 

 

7. Recomendações 

Conclui-se, portanto, no caso do Brasil que políticas públicas para o 

desenvolvimento agrícola se fazem muito importante para o atendimento às 

demandas da categoria de agricultores familiares, muitas vezes provocadas 

pelos agentes com maior interferência no mercado e com impacto nas suas 

propriedades.  

A bibliografia acadêmica ainda é tímida no quesito do Mais Alimentos 

Internacional. Por conta disso, é preciso estimular os debates dentro das 

universidades e do meio acadêmico no geral para valorizar a agricultura 

familiar e a cooperação sul-sul nestes contextos.  Tendo isso em mente, 

conclui-se este paper trazendo-se recomendações e reflexões destinada aos 

órgãos competentes neste meio cooperativo. São eles: 

7.1) Governo federal 

É preciso abandonar a perspectiva de uma política externa pautada no 

bandwagon com EUA e países da Europa, onde o poder de barganha 

brasileiro é ínfimo. É preciso seguir o legado de líder regional político e 

econômico adquirido em governos passados e, acredita-se que através da 

cooperação sul-sul isso se dará de forma efetiva. Em efeito, os 

investimentos nestas modalidades de programa, tal qual o Mais Alimentos 

Internacional é, serve de pontapé para um desenvolvimento econômico 
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tanto de Moçambique (além dos outros países ajudados pelo programa) 

quanto o próprio Brasil.  

Por conta disso, espera-se que o futuro governo eleito leve em consideração 

esse debate e reflita sobre as melhores maneiras de promover 

desenvolvimento agrícola. 

7.2 União Nacional dos Camponeses (UNAC)  

A UNAC precisa enfatizar a necessidade da presença ativa da sociedade 

civil, incluídas as organizações de produtores, que devem participar 

ativamente do processo decisório do Programa, com direito a voz, e não 

apenas na qualidade de beneficiárias. É preciso, pois, tomar para si este 

debate e participar ativamente como resistência política, uma vez que o 

camponês, o agricultor familiar no geral é o principal protagonista. Mais do 

que isso, a UNAC precisa de uma mobilização camponesa para fazer valer 

seus interesses dentro desse contexto. 

7.3 A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO/ONU) 

A ONU é, atualmente a maior organização de caráter supracional. Dentro 

dela, a FAO possui um departamento de cooperação técnica que está 

integrado no Centro de Investimentos. Tais áreas buscam a proporcionar 

uma maior aplicação na agricultura e em ações rurais, auxiliando países em 

desenvolvimento a reconhecer e criar políticas e programas agrícolas 

sustentáveis. Para isso, faz-se preciso impulsionar investimentos de fundos 

internacionais, bancos regionais e instituições multilaterais e de recursos da 

própria FAO. Enquanto Organização capaz de constranger e auxiliar o 

comportamento dos Estados, é seu dever se tornar o locus da Cooperação, 

através de monitoramento, transparência e difusão de informações entre os 

países cooperantes. 
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