
A CNA perguntou.
O produtor respondeu. Produtor,

o que você
precisa?



INTRODUÇÃO





PRODUTOR, O QUE VOCÊ PRECISA?

Estar cada vez mais próximo do produtor rural para discutir e propor 
soluções e políticas públicas focadas nas suas reais necessidades. 
Para isso, o Sistema CNA/Senar/Instituto ouviu 1.282 agricultores e 
pecuaristas de todo o País no período de 1º de março a 5 de abril.

O levantamento inédito revela o que o homem do campo considera 
prioritário para continuar produzindo alimentos com qualidade e de 
forma sustentável. 

Ninguém melhor do que o produtor rural para apontar as dificuldades  
e os desafios do dia a dia. E, ao ouvi-lo por meio dessa pesquisa nacional, 
o Sistema CNA/Senar/Instituto revela disposição em aprimorar cada vez 
mais suas iniciativas voltadas para aqueles que contribuem de forma 
expressiva para a economia nacional.

INTRODUÇÃO
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PESQUISA





PDF RESPOSTASFICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Objetivo
Identificar, junto aos produtores rurais,
as principais demandas para o setor rural.

Abrangência
Brasil.

Universo
Produtores rurais cadastrados no Sistema 
CNA.

Amostragem
Aleatória simples por adesão. 

Respostas válidas
1.282 respondentes. 

Nível de confiança: 95%.

Margem de erro: 3%.

Variáveis observadas
Área de atuação, atividade principal, item 
de prioridade.

Coleta dos dados
Formulário eletrônico enviado por 
aplicativo de mensagem instantânea e por 
contato telefônico (call center).

RESULTADO COM AS DEMANDAS
PRIORITÁRIAS DO SETOR RURAL

Crédito rural

Custo de produção

Logística e infraestrutura

Qualificação da mão de obra

Questões ambientais

Segurança jurídica

Criminalidade no campo

Questões trabalhistas

Endividamento

Questões fundiárias 11,54%

59,93%

49,71%

40,97%

36,19%

35,2%

22,26%

21,02%

20,03%

15,5%

Resultados de 01/03 a 05/04/2019

Setor Rural
100%
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Resultados de 01/03 a 05/04/2019

CONCLUSÃO

Agricultura
49,7%

Crédito rural

Custo de produção

Logística e infraestrutura

Qualificação da mão de obra

Questões ambientais

Questões trabalhistas

Segurança jurídica

Criminalidade no campo

Endividamento

Questões fundiárias 12,12%

59,13%

51,18%

40,69%

35,8%

34,72%

22,24%

21,7%

19,35%

17,36%

Pecuária
50,3%

Crédito rural

Custo de produção

Logística e infraestrutura

Qualificação da mão de obra

Questões ambientais

Segurança jurídica

Criminalidade no campo

Questões trabalhistas

Endividamento

Questões fundiárias 11,25%

12,32%

61,96%

51,79%

42,68%

38,57%

35,54%

23,21%

22,68%

17,68%

As demandas gerais dos agricultores e pecuaristas são coincidentes

1. Crédito rural
2. Custos de produção
3. Logística e infraestrutura
4. Qualificação da mão de obra

RESULTADO COM AS DEMANDAS
PRIORITÁRIAS DO SETOR RURAL
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Crédito
rural

Custo de
produção

Questões
trabalhistas

Logística e 
infraestrutura

Qualificação da 
mão de obra

Café
55,56%

55,56%

38,89%

               35,19%

              33,33%

Frutas
Crédito

rural

Custo de
produção

Qualificação da 
mão de obra

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

61,54%

53,85%

51,28%

43,59%

             30,77%

Grãos
(soja, milho, feijão, trigo, etc)

61,98%

53,65%

38,54%

35,94%

            27,08%

Crédito
rural

Custo de
produção

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

Segurança 
jurídica

Horticultura
Custo de

produção

Crédito
rural

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

Qualificação da 
mão de obra

66,04%

62,26%

54,72%

43,4%

39,62%

Silvicultura
Questões

ambientais

Custo de
produção

Crédito
rural

Logística e 
infraestrutura

Qualificação da 
mão de obra

80%

60%

50%

40%

30%

Cana-de-Açúcar
Crédito

rural

Questões
trabalhistas

Qualificação da 
mão de obra

Logística e 
infraestrutura

Segurança 
jurídica

54,55%

40,91%

               36,36%

             31,82%

            27,27%

Aquicultura
Qualificação da 

mão de obra

Logística e 
infraestrutura

Custo de
produção

Crédito
rural

Segurança 
jurídica

75%

50%

50%

37,5%

37,5%

Bovino de corte

60,25%

46,03%

44,77%

36,82%

36,82%

Crédito
rural

Custo de
produção

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

Qualificação da 
mão de obra

Bovino de leite

64,85%

60%

41,21%

40,61%

              32,12%

Crédito
rural

Custo de
produção

Qualificação da 
mão de obra

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

Caprinos e ovinos
Crédito

rural

Qualificação da 
mão de obra

Custo de
produção

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

71,11%

57,78%

51,11%

48,89%

             31,11%

Suinocultura
Crédito

rural

Questões
ambientais

Logística e 
infraestrutura

Custo de
produção

Qualificação da 
mão de obra

69,23%

69,23%

61,54%

61,54%

         23,08%

Avicultura
63,16%

57,89%

42,11%

               36,84%

               36,84%

Custo de
produção

Crédito
rural

Logística e 
infraestrutura

Questões
ambientais

Qualificação da 
mão de obra

RESULTADO DAS DEMANDAS
PRIORITÁRIAS POR CULTURA Resultados de 01/03 a 05/04/2019

PRODUTOR, O QUE VOCÊ PRECISA?
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CONCLUSÃO





CONCLUSÃO

• O crédito rural é o primeiro item da pauta de prioridades no resultado 
geral, segundo 60% de todos os produtores que responderam a 
pesquisa. É a principal necessidade para 59,1% dos agricultores e 62% 
dos pecuaristas entrevistados;

• Os resultados por cultura mostram que o crédito rural é a principal 
demanda em oito das 12 atividades pesquisadas (bovinocultura de 
corte, bovinocultura de leite, café, cana-de-açúcar, caprinos e ovinos, 
frutas, grãos e suinocultura);

• Os custos de produção aparecem na segunda posição geral (49,7% 
dos produtores), seguidos por logística e infraestrutura (40,9%), 
qualificação de mão de obra (36,1%), questões ambientais (35,2%), 
segurança jurídica (22,2%), criminalidade no campo (21%), questões 
trabalhistas (20%), endividamento (15,5%) e questões fundiárias 
(11,5%);

• Tanto na agricultura quanto na pecuária, as quatro principais 
demandas são as mesmas: crédito rural; custos de produção, logística 
e infraestrutura e qualificação de mão de obra.
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RESPOSTAS
ABERTAS





ASSISTÊNCIA TÉCNICA

“Acesso ao aperfeiçoamento para criação de ovinos de corte e 
caprinos leiteiros.” Novo Airão – AM

“Apoio em relação a qualificação profissional. Além de assessoria 
e reconhecimento dos pequenos produtores rurais.” ES

“Suporte e assistência técnica.” Videira – SC

“Todo produtor tem diversas carências. Mas a maior carência e 
deficiência que os produtores têm e precisam é de ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. Principalmente o pequeno. Não temos condições 
de contratar um especialista ou um técnico. A Emater poderia 
cobrar um preço justo e atender os pequenos. Aqui na Região 
Norte é complicado.” Cacoal – RO

“Assistência técnica e disponibilidade de recursos, bem como 
maquinas e equipamentos” Capela do Alto Alegre – BA

“Assistência técnica qualificada e desburocratização para acessar os 
programas voltados para a agricultura familiar.” Nova Olinda – CE

“Em primeiro lugar precisamos de assistência técnica e crédito para 
investimento e custeio nas atividades” São Miguel do Guamá – PA

CAPACITAÇÃO

“Cursos relacionados a normatização de atividades agrícolas.” 
Amparo do Serra – MG

“Capacitação rural em todas as áreas.” Eunápolis – BA

“Cursos de Especialização Técnica EAD para os egressos do curso 
Técnico em agronegócio do SENAR.” Goiânia – GO

RESPOSTAS ABERTAS:
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“Mais cursos online e mais vagas de ATeG em municípios ainda 
não atendidos.” Manhuaçu – MG

“Preciso de mais capacitação como cursos técnicos para 
agricultor para obtermos maior conhecimento.” Lavras da 
Mangabeira - MG

 
COMERCIALIZAÇÃO

“Ajuda na comercialização de produção de pequenos 
produtores.” Itutinga – MG

“Ter preço mínimo atualizado do arroz.” Agudo – RS

“Um piso nacional do valor do leite pago ao produtor rural,  
para podermos planejar nossos trabalhos e investimentos.” 
Itaperuna – RJ

“Aumentar o preço da saca de café e reduzir os preços dos 
insumos utilizados na produção, ter um governo mais atuante 
nas ações que possam interferir no mercado financeiro de café.” 
Cabo Verde – MG

“Diminuir a burocratização em compra e venda de produtos se 
tiver com pendência em documentação com o governo.” GO

“Estabilidade de valores.” Estrela – RS

“Mais paridades no ICMS entre os Estados!” Pedro Gomes – MS

“Precisamos de mais liberdade. Se liberar a importação de leite mas 
também liberar a importação de insumos, máquinas, etc ficaríamos 
melhor. Somos muito competitivos no agro precisamos é de 
liberdade parar de sustentar Brasília.” Rubim – MG

“Preciso de apoio à comercialização de forma a impedir que a 
agroindústria nos explore!” Alexânia - GO
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CRÉDITO RURAL

“Ação política para melhorar a atual situação do crédito rural.” 
Janaúba – MG

“Agilidade nos projetos de custeio e investimento dos bancos.” 
Casa Nova – BA

“Alongamento dos financiamentos de café e maior limite por 
CPF para o novo Plano Safra.” Araras – SP

“Anistiar as dívidas dos produtores nordestinos, haja vista o 
longo ciclo de secas, e "quebrou toda estrutura produtiva" 
e abertura de novos créditos para restabelecer a atividade 
produtiva, bem como com crédito subsidiado e seguro agricola.” 
Aparecida – PA

“Apoio governamental, municipal, estadual e federal para 
crédito bancário, com juros acessíveis.” Jaguaretama – CE

“Aqui no interior do RJ o produtor precisa de melhores estradas 
e algum financiamento para aquisição de trator, para médio 
produtor.” Itaperuna – RJ

“Preciso de trator para desenvolver a pecuária de uma forma 
mais econômica e tecnológica.” Itaperuna – RJ

“Sou filho de agricultor tenho 35 anos trabalho desde criança 
na roça o que eu preciso é de financiamento para comprar 
terreno porque eu planto em terreno alugado e não tem mais 
como, tá muito caro aluguel porque na cidade qualquer pessoa 
consegue financiamento pra casa e o agricultor não consegui 
financiamento pra comprar terreno.” Papanduva – SC

“Boa tarde, Sou produtor de cogumelos shiitake em Paty do 
Alferes, RJ e venho tentando conseguir um crédito rural em 
diversas instituições, mas as burocracias e exigências sempre 
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travam o processo. No momento, depois de tentar sobreviver 
sozinho, estou com a produção praticamente parada por falta de 
recursos para melhorias no processo logístico e contratação de 
mão de obra, pois me ocupo inteiramente com a parte comercial 
e não me sobra tempo para produzir como gostaria. Como 
conseguir um crédito rural sem burocracia e com juros justos?” 
Paty dos Alferes – RJ

“Aumento do crédito rural.” GO

“Baixar juros do credito rural e apoio para melhorar a 
infraestrutura da região.” PR

“Crédito Agrícola e assistência técnica rural especializada na 
região do semiárido nordestino.” Oliveira dos Brejinhos – BA

“Credito rural com juro mais acessível, menos burocracia.” 
Orleans – SC

“Crédito rural e maiores informações sobre documentos 
jurídicos sobre as propriedades.” MG

“Endividamento rural. Ações efetivas para os setores atingidos 
nos últimos anos, entre eles o arroz. E com a Repactuação, uma 
política de renda para o produtor.” RS

“Juros mais baixos para que possam investir mais, o produto ser 
mais valorizado.” MG

“Renegociação de dívida rural.” Governador Valadares – MG

“Sou pecuarista do município de Wanderley situado no oeste 
da Bahia mais precisamente no semiárido nordestino onde 
venho enfrentando fortes secas nos últimos anos a qual tem 
nos tirado o sono, por se tratar de uma atividade que esta 
diretamente ligada as condições climáticas, e acabamos tendo 
grandes prejuízos. A sequência de reformas de pastagens tem 
nos deixado descapitalizados tendo em vista que se trata de 
uma atividade de retorno pouco e de longo prazo o qual não 
conseguimos alcançar o nosso tão esperado retorno e sim 
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contraímos muitas dívidas. Nos últimos anos os pecuaristas de 
Wanderley tem feito pasto em ciclos tão repetitivo que já se 
confundem com agricultores quando os sr sabem que pecuária 
pra dar retorno a pastagem tem que ser uma planta perene de 
ciclo longo e não de se plantar todo ano. 
 
E com as fortes secas que tivemos fomos obrigados a replantar 
por várias vezes e assim ficamos incapazes de assumir os 
compromissos perante aos agentes financeiros. Por isso venho 
encarecidamente pedir aos diretores da CNA que intervenha por 
nós junto ao governo federal e as autoridades competentes, pois 
precisamos de alongamentos para saldar nossas dívidas. Não 
somos caloteiros, somos trabalhadores que nos endividamos 
simplesmente porque queríamos produzir, crescer, criar nossos 
filhos. E isso não é justo, quebrar, falir trabalhando. Desde ja 
agradeço a atenção e conto com o apoio de vocês em nome dos 
produtores de nosso município.” Wanderley – BA

“Crédito pra produção menos burocrático.” Uberlândia – MG

“Diminuir a Burocracia para fazer um financiamento para um 
produtor de pequeno porte e fiscalização maior na finalidade do 
financiamento.” BA

“Seria ótimo se as Secretarias Municipais de Agricultura 
fossem autorizadas a emitir a DAP, assim o acesso ao crédito 
por parte dos produtores rurais seria mais eficiente. Aqui só a 
secretaria de produção do estado é quem faz a emissão da DAP, 
prejudicando os produtores, devido a demora por conta da alta 
demanda e falta de recursos na secretaria estadual.” Cruzeiro do 
Sul – AC

INFRAESTRUTURA

“Preciso de pavimentação asfáltica para poder escoar melhor a 
produção.” Conceição do Castelo – ES

“Preciso de uma estrada boa para escoar minha produção.”  
Tomé Açu – PA
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“De uma política de implantação de pontes de concreto sobre os 
rios da minha região, uma vez que as de madeira não suportam 
grandes cargas como precisamos.” Rio Negro – MS

“Estradas em perfeita condições de uso.... Isso facilitará o 
escoamento das mercadorias, o produtor não terá prejuízo com 
danificação do transporte, a mercadoria chegará mais rápido e 
menos danificada. Estradas e estradas!!!!” Petrópolis – RJ

“Estradas vicinais em boas condições.” Petrópolis - RJ

“infraestrutura para escoamento da produção.” Arapoti – PR

“Maior apoio para conseguir investimentos para reestruturação 
das estradas, pois as mesmas se encontram em situação 
precária. Além disso, é necessário assistência jurídica para os 
produtores rurais em questões de ligadas ao governo sobre 
o macroparcelamento de terras desses mesmos produtores 
que foram utilizadas para construção de sistema viário, sem o 
reembolso do valor dessas terras.” RS

“Mais estradas e diminuição do custo de produção.” RS

“Melhorar a infraestrutura das estradas para facilitar o 
transporte das mercadorias.” PA

“Precisamos de pontes de concreto e estradas boas para o 
escoamento da produção. Pontes de madeira tem validade 
reduzida; capacidade de peso limitada (onera o frete); são 
passíveis de maior superfaturamento, pois exigem maior 
frequência de manutenção e reformas.” Campo Grande – MS

“Preciso de rodovias e pontes para diminuir a distância aos 
grandes centros.” Jaíba – MG

“Preciso de: - Estradas transitáveis o ano inteiro. - Sistemas de 
comunicação eficientes: Telefone e internet - Assistência técnica 
com mais facilidades para os técnicos. - Crédito rural, com menos 
burocracia e mais rápido” Guaratinguetá - SP
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GERAL

“1° Linha de créditos menos burocrática e com juros menores! 

2° Subsídios para aquisição de insumos e máquinas 

3° Proteção comercial contra produtos importados

4° Menos burocracia para licenças ambientais 

5° Subsídio a encargos trabalhistas.” Jequitibá – MG

“Ações para melhorar as questões fundiárias e trabalhistas. Além 
disso, é necessário maior facilidade para obter empréstimos e 
buscar alternativas para diminuir a criminalidade no campo.” SP

“Brasil precisa vencer o secular desafio do Semiárido. Muito 
já foi pesquisado sobre a região e repousa nas estantes 
ou nas memórias e discos rígidos dos computadores das 
instituições de ensino e pesquisa. Inventariar esse patrimônio 
de conhecimento visando à promoção do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável, produzindo riqueza, reduzindo a 
pobreza e preservando a natureza é mais do que necessário, é 
fundamental.” Rafael Jambeiro – BA

“Como pequeno produtor rural precisamos de: 

1. Melhor manutenção dos Programas de Aquisição de 
Alimentos; 

2. Maior divulgação dos trabalhos da Conab em Rondônia;

3. Maior atenção as estradas para escoamento da produção;

4. Diversificação dos trabalhos da Embrapa em Rondônia, além 
de descentralização, atendendo as regiões distante da capital;

5. Melhor atendimento dos servidores da Emater/Rondônia;
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6. Maior rigor nas fiscalizações do Idaron, para valorização dos 
produtos que atendem às legislações 

7. Sequência no fornecimento de capital com juros baixos e bom 
prazos de pagamento.” Cacoal – RO

“Maior apoio no âmbito rural em relação as questões ambientais 
e trabalhistas.” SP

“Valorização do Produtor e Trabalhador Rural.” Piumhi – MG

“Moro no campo, e tudo que desejo é qualidade de vida no 
campo, sou jovem faz 5 anos que estou em busca de projetos na 
área rural e não tenho o apoio do governo federal, estadual e 
municipal, burocratiza os acessos as projetos e financiamento, 
chega em um ponto que vc tem que escolher você vai em 
buscar de dinheiro com o governo ou passa fome. Eu preciso 
de políticas públicas facilitadas e desburocratização ao acesso 
as mesmas. E assistência técnica na área rural. Preciso de apoio 
para produzir e fazer o país crescer. E assim ter minha qualidade 
de vida, quando se em qualidade e trabalhar pagar as contas e 
contribuir para diminuição da fome no Brasil e no mundo.” Tomé 
Açú – PA

GESTÃO AGRONEGÓCIO

“Ajuda para entender melhor e elaborar a gestão financeira da 
propriedade.” Palmeira das Missões – RS

“Aplicativo de gestão de custos grátis.” Rio Verde – GO

“Apoio técnico e financeiro para melhor gerir minha 
propriedade.” Flores de Goiás – GO

“Preciso de mais informações sobre todos os assuntos 
relacionados a leis que envolvem o produtor rural, em relação à 
contabilidade, produção, fiscalização, os direitos que temos, os 
deveres.” Lucas do Rio Verde – MT
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“Automatização de processos na pecuária e agricultura, uso 
de aplicativos para auxiliar o colaborador. Esse aplicativo seria 
uma ferramenta para auxiliar o colaborador nas tarefas do dia 
a dia. Em vez de anotações em caderno, um aplicativo simples 
para controle dos dados de pequenas e médias fazendas.” Bom 
Despacho – MG

“Baixar os preços de custo de produção.” MG

“Sou ovinocultor. Há anos, noto que não existe um programa 
nacional de ovinocultura. A meu ver, este programa deveria 
ser uma proposição da Associação Nacional de Criadores de 
Ovinos, a ARCO, que infelizmente se encontra inerte há anos. 
A Câmara Setorial da Ovinocultura do MAPA, da mesma forma, 
não corresponde aos anseios dos produtores, talvez porque 
seja presidida pelo mesmo presidente da ARCO. A meu ver, as 
Câmaras Setoriais poderiam incentivar a criação e implantação 
do dito programa nacional. A atividade precisa ser valorizada e 
profissionalizada. Existe demanda, mas não existe uma cadeia 
sistematizada, talvez em virtude de tantos anos de marasmo por 
parte dos dirigentes.” Cidade Ocidental – GO

“Gestão de custo de produção.” Rio Verde – GO

“Conhecimento em rotinas de escritório, como faço para 
organizar meu tempo entre o escritório e as atividades de 
campo.” Pedro Osório – RS

“Mais informações sobre o Agronegócio, que nos ajude na 
tomada de decisões.” Acreúna – GO

“Sistema de gestão de área plantada, por cultura com previsão 
de colheita de uma região.” Petrolina – PE
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INSUMO

“Água para o sertão e incentivos para os pequenos produtores.” 
Santana do Ipanema – AL

 
JURÍDICO E LEGISLAÇÃO

“Apoio em relação as ações judiciais.” MS

“Leis para simplificar o abate se ovinos e caprinos.” Vitória da 
Conquista – BA

“Apoio nas questões trabalhistas, pois é necessário rever 
algumas ações para contratação e gastos com o funcionários de 
forma que beneficie os dois lados.” ES

“Agilidade na Regularização das terras; informações mais 
claras de quais entidades e órgão público procurar e qual 
responsabilidade de cada um. Maior respaldo para a cadeia 
produtiva do Leite no País, dando segurança e estabilidade.”  
São Francisco do Guaporé – RO

 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

“Acredito que todos produtores precisam ser donos de suas 
áreas e nos mesmos escolhermos o que é bom para fazer nossas 
terras produzirem. Tais como desmatamento e reflorestamento 
planejado por nós, que realmente conhecemos nossas 
propriedades. Somos as únicas empresas do Brasil que temos 
que deixar parte de nossas terras sem uso para beneficiar o 
próximo. Nenhum supermercado deixa de usar 35% de seu 
estabelecimento para beneficiar o próximo.” Imperatriz – MA

“Apoio para preservação das nascentes.” Duas Barras – RJ
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“Tem que intervir nas leis ambientais. Urgente. A começar nesta 
lei socialista dos comitês de bacias.” Arambare – RS

“Aumento de área (terra) disponível para desenvolvimento de 
atividade agropecuária. A atual política fundiária brasileira destina 
terras para quem não as utilizam de forma produtiva, o que acaba 
caracterizando estas áreas como de baixa produtividade. Isto 
precisa ser modernizado. Precisamos de uma política de acesso à 
terra por aqueles que detém o conhecimento e saibam produzir, 
sejam produtores rurais experientes através de políticas que 
possibilitam a aquisição/expansão de suas áreas, ou sejam técnicos 
formados nas áreas de agrárias que têm o conhecimento mas não 
têm acesso ao recurso terra para iniciarem sua produção.” Serra 
do Salitre – MG

“Questão ambiental atrapalha o serviço do produtor com suas 
intervenções.” RS

“Eu acho que precisamos de uma lei um pouco mais branda 
sobre que permita a exploração sustentável de nossas florestas, 
permitindo a exploração para manutenção das propriedades.” 
Cerro Negro – SC

“Melhorar a assessoria jurídica em questões ambientais.” GO

“Menor grau de interferência do Estado sobre as atividades 
agropecuárias especialmente no tocante às exigências da legislação 
ambiental excessivamente restritiva.” Rio Grande – RS

“Menos burocracia para liberação de licenças ambientais e de 
outorga.” Pirapora – MG

“Uma legislação tributária mais simplificada, sem bitributação, 
hoje pagamos impostos sobre impostos. Uma legislação 
trabalhista bilateral, onde patrões e trabalhadores negociem 
salários pelo que produzem, não uma que instituições ditem um 
salário unico, onde o trabalhador que produza mais ganhe mais 

27



que um de menor produção, esse comunismo torna a sociedade 
de baixa eficiência. Uma legislação civil reformulada, a qual 
por exemplo, em casos de inadimplência da direito de bancos 
e outros reclamarem bens imóveis várias vezes maiores que a 
dívida e ainda são embargados bens vários que cobririam o valor 
da dívida sem uma avaliação oficial, e são prontamente avaliada 
por juiz. Por exemplo, uma dívida de vinte mil reais seriam 
cobertos pela tomada de um trator ou veículo, mas no entanto 
são acrescidos mais a propriedade e outras máquinas ou bens, 
não importando se valem quinhentos, um, dois ou mais milhões. 
Isto deveria ter um percentual limite pela avaliação antes de 
ser aceito qualquer embargo, propriedades são fracionáveis e 
se forem pequenas, então a lei os protege de serem tomadas.” 
Porto Vitória – PR

 
CUSTOS DE PRODUÇÃO

“Como cacauicultor, a necessidade maior é, acesso a adubo e 
insumos, e mudas clonadas para renovação da lavoura cacaueira 
pós vassoura de bruxa e recuperação pelas perdas devido o 
fenômeno El Niño.” Ilhéus – BA

“Como produtora de leite, quero falar em nome de viários 
produtores dessa área, precisamos que o nosso litro de leite 
seja valorizado! E que insumos para fabricação da ração, possa 
diminuir os seus valores! Obrigada.” Cezarina – GO

“Conectividade no campo!” Pejuçara – GO

“Controle do preço dos fertilizantes para a agricultura. Aumento 
de 30% de uma safra para a outra é muita coisa.” Dourados – MS

“Defensivos agrícolas e adubos a preços menores. O preço é 
muito alto e encarece muito a produção.” Alvares Machado – SP

“Diminuir impostos na produção pecuária de leite.” 
Santa Helena – PR
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“Equipamentos agrícolas com custo mais acessível na hora de 
adquirir.” Iaciara – GO

“Estabilidade nos custos de produção. Preço justo sobre os 
insumos, principalmente óleo diesel, fertilizantes e sementes.” 
Nova Esperança – PR

“Eu preciso de insumos mais baratos para reformar meus 
pastos.” Figueirão – MS

“Isenção ou redução de impostos nos equipamentos e materiais 
necessários à produção, aqui no sertão de Pernambuco 
trabalhamos muito, mas a baixa produção e alto investimento 
dificultam muito nossa situação.” Verdejante – PE

“Subsídios para produção já que os insumos não possuem um 
preço justo e “engolem” o lucro do produtor.” Curitibanos – SC

“A nossa região é voltada para a agropecuária leiteira, e temos 
carência em tecnologia, tais como maquinários (tratores, 
implementos agrícolas, etc); na área trabalhista; e treinamento 
para nossos companheiros (manejo, higiene, e como lidar com as 
ferramentas atuais).” Itaperuna – RJ

“Certificação orgânica com valores mais baixos e acessíveis ao 
pequeno produtor.” Jacareí – SP

 
SAÚDE

“Saúde” Brasília –DF

“Ações voltadas para saúde do produtor rural. Políticas públicas 
de saúde voltadas para o produtor rural.” Araci – BA
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SEGURANÇA

“Combater a criminalidade no campo.” MG

“Criminalidade no campo e questões ambientais.” RS

“Segurança no campo.” Joia – RS

“Segurança no campo. Policiamento nas estradas vicinais.”  
Ilhéus – BA

“Segurança para as pessoas que vivem no campo.” Vista Alegre 
do Alto – SP

“Segurança no campo.” RO
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