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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é resultado de pesquisa realizada por ocasião do Projeto de Pesquisa 

A Produção do Espaço Geográfico na Bacia do Médio-Ivinhema – MS financiado pelo 

FUNDECT e que nos permitiu analisar, primeiramente, o Programa Prove Pantanal, no 

município de Dourados e, agora, em toda a Bacia do Médio-Ivinhema. 

A Bacia em questão faz parte da Bacia do Paraná e é formada pelos municípios de 

Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Rio 

Brilhante e Vicentina e está localizada na parte meridional do estado de Mato Grosso do Sul. 

Originariamente terras paraguaias, ocupadas por nações indígenas (principalmente, 

Guarani/Kaiowá e Terena) e paraguaios, foi palco da Guerra do Paraguai (1864-1870), 

tendo sido anexado ao território brasileiro pós-guerra. Desde então, passaria a ser ocupado 

pelo não-índio (brasileiros e estrangeiros), com a implantação da agricultura de subsistência, 

das fazendas de criação de gado bovino e, no final do século XIX, com a exploração da erva 

mate nativa existente na parte austral do então território mato-grossense, na qual estão 

inseridos esses municípios. 

                                                 
1 Bolsista de Iniciação Científica/CNPq. dantasrdl@yahoo.com.br - Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 
2 Professora Adjunta do Curso de Geografia e do Mestrado de Geografia/UFMS – Dourados-MS 
abreu.s@uol.com.br - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
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A partir de 1940, destacamos para a região do Médio-Ivinhema, o Programa 

"Marcha para o Oeste", no governo Getúlio Vargas, com a criação do Território Federal de 

Ponta Porã e da Colônia Agrícola de Dourados - CAND –, em 1943, como estratégia 

geopolítica de controle e manutenção da fronteira brasileira. Vieram nordestinos, paulistas, 

mineiros entre outros migrantes, tendo proporcionado, segundo Abreu (2001, p.58) "uma 

configuração espacial diferenciada da estrutura nacional, e inclusive regional, baseada nos 

latifúndios”. 

Eram lotes, em média, de 30 ha que passaram a produzir amendoim, arroz, 

algodão, feijão, café, mandioca e mamona. Outras colonizadoras particulares, após a 2ª 

Guerra Mundial, principalmente, instalaram-se, como é o caso da SOMECO - Sociedade 
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de Melhoramentos e Colonização S/A, e passaram a mediar o acesso a terra no Sul do 

então Mato Grosso. 

Nos anos setenta, dentro do projeto Brasil-Potência, Dourados assume a condição 

de pólo de desenvolvimento, dentro das diretrizes do I Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social para o Centro Oeste. A SUDECO, autora do Plano, avaliou Dourados 

e os municípios do seu entorno como “celeiro agrícola” – pela capacidade produtora de 

alimentos –, devido à fertilidade dos seus solos. Nos anos oitenta, esse processo se 

intensificou, o que inclusive vai ser fundamental para a criação de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Além disso, o censo registrou a inversão da população, que deixa de ser 

eminentemente rural, passando a urbana; uma conseqüência das políticas agrícolas 

voltadas para o cultivo de grãos, com alto grau de cientificidade e capitalização, que 

alteraram as relações de trabalho, o uso de solo, bem como as relações comerciais, que 

passaram a se voltar para a produção para a exportação e o equilíbrio da balança 

comercial. 

A expansão da cultura de grãos foi acompanhada das políticas de descentralização 

industrial, o que promoveu a implantação de Distritos Industriais, principalmente nas 

chamadas cidades-pólo de Mato Grosso do Sul, que contribuíram para a consolidação do 

processo de agroindustrialização (Silva, 1992). É o caso do distrito industrial de Dourados 

(Souza, 1995) implantado nesse período. 

 Observa-se, assim, o crescimento da agroindústria impulsionada pela economia de 

escala da monocultura e da pecuária intensiva e melhorada, por um lado, enquanto que a 

pequena produção, que perdeu espaço para o binômio soja-trigo e a mecanização das 

lavouras se retrai, gerando desemprego no campo e êxodo rural. Boa parte dos 

trabalhadores rurais e pequenos agricultores migraram para os centros urbanos regionais, 

ou seguiram rumo ao norte, em busca de “novas” terras. 

   Nos anos 90, em virtude da crise do preço da soja no mercado externo e do 

Estado planejador e financiador, os municípios do Médio-Ivinhema, principalmente 

Dourados, passarão a inserir-se no processo de diversificação da produção, com a 

instalação de complexos produtivos. Uma relação entre o pequeno e médio produtor (de 

suínos, frangos), preferencialmente, e a indústria de capital nacional e/ou transnacional, 

que passará a definir/gerir as relações de produção que se reproduzirão espacialmente: 

trata-se das granjas de frangos, das pocilgas, das plantações de milho, de mandioca etc. 

O debate mundial/nacional colocado, na última década do século XX, seria da 

globalização/regionalização, a formação de Blocos econômicos (Mercosul), que traziam em 

seu bojo, idéias de desnacionalização da economia, de competição, de livre mercado, 

presentes no ideário neoliberal. Base teórica que viria dar o tom da lógica do capital sem 
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fronteira e sem nacionalidade, que impõe um novo padrão de Estado. Não mais “do bem 

estar social”, mas “mínimo”, fora, portanto da economia, que deveria ser conduzida pelo 

mercado, no processo de competição “natural”. Nesse contexto, o “vai-vem” das empresas 

nacionais e transnacionais (aquelas capazes de competir) estimula a Guerra Fiscal entre 

estados e municípios, em busca de empregos e geração de renda para uma grande massa 

de desempregados urbanos consolidados no “quebra-quebra” das empresas, no 

encolhimento do sistema bancário etc, que passam a viver na informalidade e/ou na 

clandestinidade – é o caso do aumento de ambulantes e camelôs vendendo importados 

(contrabandeados) do Paraguai. 

Apesar do discurso de minimização do Estado, Abreu (2001) alerta que o Governo 

Federal tem retomado, desde 1996, através dos respectivos PPA – Brasil em Ação e 

Avança Brasil –, os discursos de disparidades regionais e de integração nacional, 

incorporando os conceitos de exclusão/inclusão social, desenvolvimento sustentável, eixos 

de desenvolvimento, entre outros. 

 Nesse sentido, o Governo Federal vai promovendo projetos estruturadores para 

que a iniciativa privada (transnacional) conduza o desenvolvimento do país. No Mato 

Grosso do Sul podemos citar: o Gasoduto Bolívia-Brasil e o Projeto Pantanal, como os 

mais expressivos, contudo observamos que a região do Médio-Ivinhema está fora dos 

eixos estruturadores propostos pelo Governo Federal, que seguem o eixo Corumbá-

Campo Grande-Três Lagoas, rumo ao Sudeste industrializado. Nesse sentido, a classe 

política regional tem empreendido esforços no sentido da implantação de um ramal do 

gasoduto Bolívia-Brasil, de Campo Grande até Dourados, bem como uma Termelétrica, em 

Dourados. 

O “planejamento para o desenvolvimento” do Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul (1998- 2001), tem incorporado alguns dos conceitos presentes no discurso do Governo 

Federal como: inclusão social e desenvolvimento sustentável, mas também manteve 

conceitos do Estado Provedor. Esse é o caso da manutenção dos pólos de 

desenvolvimento; inclusive, os mesmos indicados pela SUDECO, em 1973, no I 

PLADESCO. Nesse sentido, o planejamento estadual (re) direciona políticas de 

desenvolvimento que se desdobram em vários programas, entre os quais está o Programa 

de Inclusão Social. 

Dentre os programas de Inclusão Social do Governo Estadual procuramos analisar o 

Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária de Mato Grosso do Sul – 

Prove Pantanal. Esse Programa se propõe a conceder incentivos a pequenos produtores 

desde a capacitação, assistência técnica e processamento de alimentos, com recursos para 
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a instalação das agroindústrias, financiados pelo Banco do Povo, com recursos do Fundo de 

Investimento Social (FIS)3. 

O discurso do Governo para justificar a implantação desse Programa é de que a 

instalação de agroindústrias nas pequenas propriedades poderia ser um determinador 

importante na fixação do trabalhador no campo e, conseqüentemente, diminuir o êxodo rural 

que contribui para o agravamento dos problemas sociais urbanos. 

Trata-se de analisar o Programa, como uma política pública de desenvolvimento 

econômico, que pretende ser, também, de geração de renda (seus propósitos e resultados) 

e o perfil do contemplado (o pequeno produtor que adere ao Programa). 

 

O PROVE E SUA IMPLANTAÇÃO EM MATO GROSSO DO SUL 

O Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária (Prove), foi 

implementado como primeira experiência, no ano de 1995, no Distrito Federal, durante o 

governo de Cristóvão Buarque, do Partido dos Trabalhadores. É um programa de apoio à 

pequena produção agropecuária, no qual os pequenos produtores recebem incentivos 

desde a capacitação, assistência técnica e processamento de alimentos, através da 

instalação de agroindústrias familiares. 

Os sistemas de produção agrícola urbana como: pecuária, horticultura e fruticultura, 

são os alvos principais do programa. Tais atividades, como a horticultura, por exemplo, 

fornecem legumes e verduras pré-processados; a pecuária fornece leite para a fabricação 

de produtos lácteos e ainda, envolve a criação de aves e a produção de ovos, criação de 

suínos e fabricação de embutidos e defumados e a fruticultura fornece as frutas para a 

transformação em sucos, polpas, doces etc. 

Segundo Carvalho (2001): 

Foi para enfrentar os problemas impostos pelo atual 

modelo econômico excludente, aproveitando a tendência do 

mercado em oferecer produtos processados em quantidades 

cada vez maiores, a disponibilidade de mão-de-obra familiar e 

o potencial do mercado interno, que se criou o Prove dando ao 

pequeno agricultor e suas famílias condições que lhes 

                                                 
3 O Fundo de Investimento Social (FIS) é um fundo criado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul que destina recursos para obras na área social. O dinheiro destinado ao FIS passa a se constituir 
em crédito do contribuinte, que no momento de recolher os impostos faz a dedução.O critério de 
distribuição é o mesmo aplicado para o repasse de ICMS. In: www.ms.gov.br. 
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permitam produzir, industrializar e comercializar seus produtos, 

garantindo-lhes emprego, renda e vida digna. 

No Mato Grosso do Sul, o Prove foi implantado oficialmente, por Decreto (Decreto n° 

9.983/2000), no dia dezessete (17) de julho de 2000, e recebeu o nome de Prove Pantanal – 

Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária de Mato Grosso do Sul. 

Contudo, o marco inicial do Programa tem sido estabelecido como vinte (20) de 

agosto de 1999, data da inauguração da primeira agroindústria familiar do Mato Grosso do 

Sul, na Chácara Lanza/Rochedinho – MS.4

Esta agroindústria foi montada para produzir derivados de batata-doce como: 

biscoitos, pães etc. Tendo sido posteriormente readequada para a produção de queijo tipo 

minas, frescal e requeijão5. 

A estrutura desta agroindústria foi doada para o governo do Mato Grosso do Sul pela 

APROVE/DF – Associação de Apoio a Verticalização da Pequena Produção Familiar do 

Distrito Federal. A partir dela, o Programa foi desencadeado no Mato Grosso do Sul e os 

projetos para a edificação das 20 primeiras agroindústrias foram feitos levando em conta as 

particularidades e peculiaridades do estado, bem como a intenção de se construir um 

sistema de fácil transporte, fácil montagem e que fosse possível a sua reutilização. 

São objetivos do Programa implantado em Mato Grosso do Sul: a) disponibilizar de 

forma desburocratizada e urgente, oportunidade para os pequenos produtores rurais de 

baixa renda e de base familiar ganharem melhores condições de vida de forma sustentável; 

b) inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhe incentivos à 

produção e ao processamento dos produtos in natura de origem animal e vegetal, de modo 

a agregar maior valor a estes, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e 

gerando empregos no campo; c) implementar políticas e estratégicas complementares, para 

que em conjunto possam melhorar a qualidade de vida do pequeno produtor rural e, 

finalmente, d) evitar o êxodo rural, que contribui para o agravamento dos problemas sociais 

no campo e na cidade.6

A primeira agroindústria construída dentro do Programa Prove Pantanal (lembrando 

que a agroindústria de Rochedinho foi doada pela Aprove e não construída dentro do 

Programa), foi no município de Maracaju, em novembro de 2000, para produzir doce de leite 

pastoso (Foto 01). 

                                                 
4 http://www.pgualc.org/siteminder/data/media/prove.pdf. Acesso em 22 de Março de 2004. 
5 http://www.pgualc.org/siteminder/data/media/prove.pdf. Acesso em 22 de Março de 2004.  
6 http://www.pgualc.org/siteminder/data/media/prove.pdf. Acesso em 22 de Março de 2004. 
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Foto 01 – Doces do Prove Pantanal 

 

Fonte: www.ms.gov.br/projetos/ inclusaosocial/prove_pantanal2.asp 

Após a conclusão das 20 primeiras agroindústrias, surgiu um problema: os 

produtores selecionados para os próximos projetos rejeitaram a utilização das unidades pré-

fabricadas (agroindústria móvel). Este fato levou a coordenação do Programa a elaborar 

outro projeto de edificação e trocar o antigo sistema construtivo pelo sistema convencional, 

ou seja, construções fixas, que acabaram por atrasar o cronograma de andamento do 

Projeto.7

OS PRODUTORES – QUEM SE ENCAIXA... 

Segundo o Decreto de criação do Programa, considera-se pequeno produtor rural, a 

pessoa física que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos: a) explore parcela de 

terra na condição de proprietário único, posseiro, arrendatário, parceiro ou assentado; b) 

utilize mão-de-obra contratada em número inferior ao somatório da mão-de-obra familiar 

empregada na propriedade; c) não detenha, a qualquer título, área superior a quatro 

módulos fiscais; d) tenha renda familiar bruta proveniente da produção agropecuária, 

pesqueira, extrativa ou de trabalho externo à unidade de produção, não excedente a um 

salário mínimo ao mês per capita; e) resida na propriedade rural ou em aglomerado urbano 

ou rural próximo à sede da Unidade Familiar de Processamento Agroindustrial-UFPA. 

Alem de se encaixar nesse perfil, o pequeno produtor rural tem que: a) comprovar a 

condição de pequeno produtor rural, mediante declaração do IDATERRA (Instituto de 

Desenvolvimento Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), reconhecendo-

lhe a posse da terra, à vista de documentos hábeis ou que trabalha na propriedade, pelo 

menos, cinco anos consecutivos; b) ter o projeto de financiamento elaborado pelo 

IDATERRA, avaliado e aprovado pela Coordenação-Geral do Programa Prove Pantanal. 

                                                 
7 http://www.pgualc.org/siteminder/data/media/prove.pdf. Acesso em 22 de Março de 2004. 
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Um outro aspecto do Programa é a possibilidade de financiamento que o produtor 

tem, pois o Prove Pantanal, é totalmente financiado com recursos financeiros do Fundo de 

Investimento Social (FIS), liberados via Banco do Povo. O FIS libera a quantia de R$ 

200.000,00, ao mês, para o Programa Prove Pantanal. O prazo de pagamento do 

financiamento é de 4 anos, com juros pré-fixados de 5% ao ano e carência de até 2 anos. O 

valor do financiamento varia, dependendo da atividade a ser executada, de R$ 15.000,00 a 

R$ 20.000,00, para implantação de agroindústrias individuais e de até R$ 90.000,00, para 

agroindústrias de uso coletivo. 

Além dos recursos do FIS, os produtores podem contar com a linha de financiamento 

do Pronaf Agregar8, do Banco do Brasil. A liberação do crédito para cada produtor rural é 

feita após análise e aprovação do projeto técnico de viabilidade econômica pela equipe do 

IDATERRA. Com base no parecer favorável, é firmado um contrato com o produtor, onde 

serão estabelecidos os prazos para pagamento, de acordo com as necessidades individuais 

do financiamento. 

OS PRODUTOS: O QUE PLANTAR E COMO PLANTAR... 

Todos os produtos industrializados pelo Prove Pantanal recebem um selo de garantia 

de origem e qualidade, código de barras e um rótulo de identificação do produto (figura 01). 

A etiqueta contém o peso, prazo de validade, nome do produtor e município de origem. 

O objetivo do selo é dar credibilidade aos produtos com a marca Prove Pantanal que 

devem ser processados dentro das normas higiênico-sanitárias que disciplinam as 

atividades agroindústrias vigentes no País, porém mantém as características de um produto 

“caseiro” ou mesmo “natural”. Para tanto as agroindústrias são vistoriadas pelos serviços de 

inspeção municipal. 

                                                 
8Pronaf Agregar: Linha de Crédito de Investimento para Agregação de Valor à Atividade Rural dentro 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
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Figura 01 - Rótulo de uma embalagem de Iogurte do Prove Pantanal 

 

A idéia é de agregar valor ao produto, principalmente baseado no imaginário de 

natural e orgânico, que significa: sem adubo, sem veneno. Aspectos que nem sempre são 

valorizados pelo consumidor, mas que precisam ser agregados no preço final, na medida 

em que produzir sem ajuda dos insumos agrícolas requer muito mais cuidado, mais riscos e 

mais tempo. Nesse sentido, inclusive o treinamento dos produtores é fator fundamental. 

Para a instalação das agroindústrias, o Governo do estado, através do IDATERRA, 

oferece cursos referentes às boas práticas de higiene, custos de produção, controle de 

qualidade, qualidade de matéria-prima, legislação, boas práticas para processamento de 

produtos, análise de pontos críticos de contaminação, marketing, comercialização da 

produção, análise econômica etc. 

Como vemos, o Prove Pantanal não é apenas um programa para incentivar a 

produção e sua verticalização. Trata-se de um programa que define o que e como o 

produtor vai produzir. Muitas vezes é necessário intenso aprendizado face às mudanças a 

que se submetem os produtores acostumados com a criação de gado e a agricultura 

comercial. 

Em tese, essas (re)definições estão relacionadas com outros conceitos tanto sociais, 

como econômicos, quais sejam: fixação do homem no campo e desenvolvimento local.9

                                                 
9 O conceito de fixação do homem no campo é visível entre os objetivos do Programa, no qual se 
busca evitar o êxodo rural, um dos principais fatores de marginalização da sociedade urbana. O 
conceito de desenvolvimento local também esta inserido nos objetivos do Programa, pois se espera 
que com o aumento da renda desses pequenos produtores, haja um desenvolvimento da economia 
local, com um fluxo maior de capital inserido no comércio local. 
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O PROVE PANTANAL NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MÉDIO-IVINHEMA 

Dos municípios da Bacia do Médio-Ivinhema, nove no total, Caarapó, Douradina, 

Vicentina e Itaporã não possuem agroindústrias do Prove Pantanal. Em Dourados, temos 

seis agroindústrias, em Deodápolis duas, em Fátima do Sul uma, em Glória de Dourados 

duas e em Rio Brilhante uma. 

Como pudemos perceber, Dourados é o município que mais recebeu projetos de 

agroindústrias do Programa. 

Certamente, isso tem haver com o fato de Dourados representar a segunda 

economia do MS, sendo considerado um pólo agroindustrial. 

Nesse sentido chegou a possuir, em Outubro de 2001, dez agroindústrias em 

funcionamento, distribuídas entre os assentamentos Amparo e Lagoa Grande no Distrito de 

Itahum em pequenas chácaras e na Agrovila Formosa, no Distrito de Vila Formosa. 

Contudo, nas entrevistas realizadas 10, detectamos que, no ano de 2003, apenas 

seis (6) agroindústrias estavam funcionando, uma delas se encontrava parada, por falta de 

matéria-prima para produzir, mas seu proprietário disse que pretendia voltar a produzir. Das 

10 agroindústrias que existiam em Dourados, em 2001, quatro pararam suas atividades por 

causa de dificuldades para comercializar, dificuldades de transporte para as mercadorias 

etc. Um desses produtores fechou a agroindústria porque foi embora para outro estado. 

As agroindústrias presentes em Dourados produzem queijo, mussarela, arroz, 

canudo recheado, paçoca e doces caseiros (Figura 02). 

Figura 02 - Rótulo de uma embalagem de doce de leite produzida em Dourados 

                                                 
10 Entrevistas realizadas em Novembro de 2003. 
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Em Deodápolis temos apenas uma agroindústria de Iogurte funcionando. Existe uma 

outra agroindústria que fechou porque a proprietária teve problemas de saúde. 

O Sr. Moacir proprietário da agroindústria de Iogurte disse que vende o Iogurte em 

Deodápolis, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Nova Alvorada, Rio Brilhante, e pretende 

comercializar em Nova Andradina e Naviraí. Segundo ele a principal vantagem do Programa 

foi conseguir aumentar a sua renda e continuar no campo. Nesse caso observamos que o 

programa conseguiu atingir uma das suas principais metas, evitar o êxodo rural. A principal 

desvantagem apontada por ele foi que o dinheiro do financiamento não deu pra construir a 

agroindústria, ele acha que o financiamento deveria ser maior. 

Em Glória de Dourados temos duas agroindústrias, uma de café orgânico e uma de 

doce de leite. Nessa cidade encontramos uma particularidade, o proprietário da 

agroindústria de café orgânico trabalha apenas com o selo do Programa, ele não pegou o 

financiamento. Ele disse que entrou no Programa apenas com a intenção de agregar valor 

ao produto através do selo do Prove, não pegou o financiamento porque já possuía toda a 

estrutura necessária para produzir. 

Na cidade de Fátima do Sul há apenas uma agroindústria de Iogurte. 

Em Rio Brilhante também só há uma agroindústria que produz pão de queijo. Esta 

agroindústria se encaixa no mesmo caso da agroindústria de café orgânico de Glória de 
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Dourados, o proprietário também não pegou o financiamento, entrou no Programa por causa 

das isenções fiscais e do selo. 

O PERFIL DOS CONTEMPLADOS DO PROVE PANTANAL 

O produtores do Programa Prove Pantanal são, na sua grande maioria, casados, 

trabalham na área rural, a bastante tempo e utilizam mão-de-obra familiar. 

A geração de empregos na atividade é baixa, em Dourados por exemplo, em 50% 

das agroindústrias foram gerados apenas 2 vagas por atividade. 

Quando interrogados sobre as principais vantagens de terem entrado no Prove 

Pantanal, os produtores apontaram aspectos como: a legalização da atividade, o alvará, a 

documentação, o conhecimento adquirido através dos cursos e instruções, a geração de 

emprego para quem não possuía, possibilidade de conseguir comprar os equipamentos 

necessários e a estrutura da agroindústria e a inspeção de seus produtos mantendo uma 

maior qualidade. 

Contudo, segundo o Sr. Moacir, de Deodápolis, que produz Iogurte, a atividade tem 

permitido a garantia de uma renda maior que a obtida com atividade anterior que era o gado 

de leite. 

Em Dourados pudemos observar que a inserção da mulher no processo produtivo foi 

um dos principais pontos do Programa. As mulheres passaram a ter uma dupla função na 

propriedade, além do trabalho da casa e dos afazeres domésticos, se constituíram em mão-

de-obra fundamental nas agroindústrias. Para elas, o Programa proporcionou uma 

ocupação, onde não se precisava abandonar os serviços domésticos para trabalhar. Esse 

ponto é visto como uma vantagem por elas, porque na verdade sentem-se valorizadas por 

participarem de uma atividade que colabora com a renda famíliar. Mas, por outro lado, não 

demonstram perceber a dupla jornada assumida, em função da nova atividade. Das 6 

agroindústrias em funcionamento, 5 incorporam o trabalho feminino no município. 

Especificamente no caso de Dourados segundo os produtores entrevistados, as 

principais desvantagens do Programa estão relacionadas à dificuldade de comercialização 

dos produtos, a falta de um ponto central de vendas e a falta de transporte para levar as 

mercadorias até o mercado consumidor. Eles também reclamaram das condições do 

financiamento, para eles o parcelamento (4 anos mais 2 anos de carência) é muito pequeno; 

os juros (5% ao ano) são muito elevados e o valor do crédito (R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00, 

para implantação de agroindústrias individuais, e de até R$ 90.000,00 para agroindústrias 

de uso coletivo) é insuficiente. A maioria dos produtores disse que o valor do financiamento 

não foi suficiente para se montar a agroindústria e foi preciso “interar o dinheiro”. É o que 
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afirma o Sr. Dorival: “se for por tudo certinho, os maquinários, tudo que tem aí, equipamento, 

num deu o dinheiro, foi preciso vender uma vaca pra interá sabe”. 

Aspectos de dificuldade, que tem sentido no caso desse município, onde cinco 

produtores são assentados ou pequenos proprietários, sem condições de garantir a 

comercialização, porque não tem veículo próprio para isso. 

No caso de Deodápolis e Glória de Dourados, por exemplo, os participantes do 

Programa, embora pequenos proprietários, têm uma outra estrutura. O Sr. Moacir, por 

exemplo, informou que vendeu uma propriedade para comprar uma camionete e ele mesmo 

faz os contatos, entregas no município e em outros vizinhos. 

No caso do Sr. Olácio, proprietário da agroindústria de café orgânico de Glória de 

Dourados, ele tem várias outras atividades em sua propriedade ( cultivo de várias frutas, 

acerola, goiaba, pinha, mandioca, criação de gado de leite e aves), de modo que o café 

orgânico produzido com o selo do Prove apenas complementa a renda da propriedade. 

Com relação ao financiamento, também esses casos são ilustrativos, uma vez que o 

Sr. Moacir, produtor de Iogurte de Deodápolis, embora com prestações atrasadas, afirmou 

não ter dificuldade com o financiamento e o produtor de café, inusitadamente, como já 

comentamos não pegou o financiamento. 

Quando interrogamos sobre o que havia mudado em suas vidas após terem entrado 

no Programa, as idéias que mais apareceram foram que a renda tinha aumentado pouco; 

que adquiriram um conhecimento que antes não tinham, através dos cursos; que estavam 

sem profissão e que após entrar no Programa conseguiram adquirí-la, que sua vida não 

tinha mudado nada, ou ainda que havia melhorado. 

Um aspecto que nos chamou atenção foi à inexistência de meio de transporte para 

levar as mercadorias dos produtores até o comércio, certamente um entrave para os 

objetivos do projeto. No Prove Pantanal, não consta ajuda para o transporte da produção. 

Na prática, a dificuldade de circulação da mercadoria tem sido um problema para que o 

programa possa “decolar”, ampliando sua malha e incorporando outros produtores. Ocorreu 

exatamente o contrário, a retração, na medida em que, em Dourados, por exemplo, 50% das 

agroindústrias implantadas foram fechadas ou não estão funcionando. Aspecto que não diz 

respeito ao transporte somente, mas também a comercialização principalmente. 

Embora no Prove Pantanal conste ajuda na comercialização, marketing e abertura de 

mercado consumidor, segundo os entrevistados isso não está ocorrendo na prática, pois 

alguns não têm sequer um ponto para comercializar os seus produtos e tentam vender de 

forma ambulante, é o caso do Sr. Moacir de Deodápolis. Segundo a produtora Ilda de 

Dourados, “o incentivo que falaram que ia ter, que ia ter venda, que ia ter local de venda, 
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não, isso daí não tem”. Dos 6 produtores entrevistados em Dourados, 4 afirmaram possuir 

dificuldades para comercializar. 

Em entrevista realizada com Solange Radaelli, técnica responsável do Prove 

Pantanal em Dourados, constatamos que o IDATERRA estava buscando uma solução para 

os problemas de comercialização e transporte. Na área da comercialização, o IDATERRA e 

a Secretaria de Agricultura da Prefeitura, iriam disponibilizar um ponto de vendas para os 

produtores do Prove Pantanal, juntamente com outros comércios e pequenas indústrias de 

Dourados. Esse ponto deveria ser no centro da cidade e resolveria quase que 

completamente o problema. Juntamente com esse ponto de vendas, a prefeitura através da 

Secretaria de Agricultura, iria disponibilizar um transporte coletivo (caminhão), para 

transportar as mercadorias dos produtores. Porém, no final do ano de 2003, ocorreram 

contenções de despesas nos gastos do município e o projeto foi suspenso. 

Quando questionamos sobre o sistema de crédito, constatamos que apenas um 

produtor está pagando o financiamento em dia, os demais não estão pagando. Segundo 

eles, com a produção praticamente parada, as perdas nas lavouras, o lucro baixo dos 

produtos e as dificuldades para comercializar e para transportar a mercadoria não dá para 

pagar o financiamento. Segundo a técnica, o que se nota é que eles acreditam que o 

governo vai perdoar essas dívidas que possuem e que não vão precisar pagar o 

financiamento. 

CONCLUINDO...AINDA QUE PARCIALMENTE. 

Através da pesquisa realizada vimos observando que o Prove Pantanal, programa 

criado como possibilidade de fixação do homem no campo e de geração de renda, tem 

encontrado dificuldades estruturais para promover os objetivos a que se propõem. 

Os problemas encontrados: dificuldades para comercializar, falta de transporte para 

as mercadorias, baixos lucros, falta de técnicos, são entraves que poderiam ser 

solucionados a partir de uma redefinição do projeto que considere as condições de 

dificuldades dos produtores descapitalizados, uma vez que o recurso financiado apenas 

cobre os custos da agroindústria e em alguns casos como apontamos, nem isso. 

Essa pesquisa, que faz parte de um grande projeto, tem como pano de fundo 

analisar as políticas públicas de desenvolvimento propostas e em execução na área de 

estudo. O que pudemos observar é que o Prove Pantanal, que pretende ser um Programa 

de Inclusão Social, concedendo oportunidade para que o pequeno produtor possa agregar 

renda e permanecer na terra e assim, promover o desenvolvimento local, não tem 

conseguido grande êxito, uma vez que vem envolvendo um contingente muito limitado de 

produtores, principalmente porque é difícil comercializar o produto, mas principalmente 
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competir com marcas já consolidadas. É o caso do café, do Iogurte, dos doces produzidos 

nas agroindústrias estudadas. 

Por outro lado, o recorrente fechamento das agroindústrias, por diferentes motivos, 

também é um alerta. Aspectos do planejamento dessas políticas, que se apresentam como 

solução para o êxodo rural e a pobreza do pequeno produtor, mas que não consideram o 

aspecto mesmo da luta de classes e do enfrentamento vivido/promovido no contexto da 

sociedade capitalista, cujos princípios básicos são: a desigualdade, a concentração e o 

expansionismo. 
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