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RESUMO 

 

O município de Campos dos Goytacazes no Norte Fluminense possui dois fenômenos sociais 

marcantes: um deles é o setor agrário da região ligado à cana- de -açúcar, que por muitos anos 

foi a fonte econômica da cidade e ainda hoje contribui com o setor econômico, porém em 

menor escala. Com a queda da produção agrícola surgiu outra fonte de renda para a economia 

local, que são os royalties de petróleo. A cidade de Campos é beneficiada por esses royalties 

desde 1999, e devido a esses recursos foi criado o Fundo de Desenvolvimento de Campos 

(Fundecam). Esse Fundo está ligado à Secretária de Desenvolvimento Econômico, com o 

intuito de fomentar a economia do município através de microcréditos. Os financiamentos são 

incentivados em quatro linhas de empréstimos. A pesquisa apresentada neste trabalho tem 

como objetivo analisar o modelo de financiamento para a agricultura familiar, e entender 

como funciona e quais são os resultados dessa política. Para realizar a análise na perspectiva 

dos gestores do microcrédito na agricultura familiar, foram efetuadas entrevistas semi 

estruturadas qualitativas, e o uso de bibliografias como artigos, sites, livros e monografias, 

para aprofundar as discussões teóricas. 

 

Palavras-Chave: Fundecam; Agricultura Familiar; Microcrédito; Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The city of Campos dos Goytacazes in the North Fluminense has two markables social 

phenomena: one of them is the sugarcanelinked with theagrarian sector of the region, which 

for many years was the city's economicmainsource and until nowadays still contibutes, 

although in a lesser extent. With the decrease ofagricultural production came another source 

of income for the local economy, which is oil royalties. The city of Campos has many 

benefices from these royalties since 1999, and due to these resources, the Fundo de 

Desenvolvimento de Campos (Fundecam) was created. It is connected to the Secretary of 

Economic Development, in order to foster the financial sector of the municipality through 

microcredits. The financing is encouraged in four loan lines. The research presented in this 

work aims to analyze the financing model for family farming, and to understand how it works 

and what are the results of this policy. To perform the analysis from the perspective of 

microcredit managers in family farming, qualitative semi-structured interviews was 

conducted, and the use of bibliographies such as articles, websites, books and others 

monographs, to deepen the theoretical discussions. 

 

Keywords: Fundecam; Family farming; Microcredit; Development; 
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INTRODUÇÃO 

  

A cidade de Campos dos Goytacazes localizada no Norte Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro tem em sua história uma forte influência da zona rural no município, e como 

referência dessa época tem-se como destaque a produção açucareira na região. De acordo com 

Paranhos (2006), a produção da cana- de- açúcar no Brasil começou no século XVI na região 

nordeste e foi considerada uma das bases econômicas do país, que chegou a ser o maior 

produtor mundial no ano de 1600. Ainda segundo o autor,ele menciona Alberto Ribeiro 

Lamego quando aborda em seus estudos de que o primeiro engenho de açúcar na região 

somente surgiria no século XVII, com a fundação do engenho de São Salvador, em 1650, 

segundo documentação encontrada no cartório do 1° Ofício de Campos(LAMEGO apud 

PARANHOS, 2006, p. 3). 

Com o surgimento de novas técnicas de plantio e investimento de capital, a cana- de- 

açúcar na cidade de Campos e distritos próximos, atingiu o auge da produção no século XIX 

de acordo com Paranhos (2006). 

 
João Oscar (1985) aponta que a partir de 1828 nada menos do que 700 pequenas 

fábricas produziram o equivalente a 11.998 caixas, ou quase 600.000 arrobas de 

açúcar, numa demonstração da importância da inversão de capitais em fábricas mais 

bem aparelhadas, assumindo as pequenas engenhocas de açúcar e usando mão-de-

obra escrava abundante para o seu serviço. (OSCAR  apud PARANHOS 2006, p. 4). 
 

A produção da cana impulsionou a economia do município colocando a cidade em 

destaque a nível nacional, e após esse momento houve a decadência da produção na região 

que entre os vários fatores, o principal se dá por conta das crises financeiras que o país 

enfrentou nos anos iniciais da década de 90, ligadas a ideia de industrialização do governo 

federal, segundo Azevedo (2011). Atualmente a cidade tem duas usinas em funcionamento, o 

que leva a uma baixa produção de cana- de açúcar, como mostra Crespo (2014). 

  A diminuição da produção e colheita da cana- de- açúcar na região aconteceu por 

alguns problemas, como foi colocado por Santos e Lima (2015): à competitividade com novas 

áreas produtoras, sucateamento dos antigos engenhos e problemas com o repasse das 

propriedades por hereditariedade. Esses fatores fizeram com que o ciclo da cana findasse em 

Campos a partir dos anos de 1990, surgindo então, outra fonte de renda para a economia em 

Campos, que são os valores arrecadados com os royalties do petróleo. 

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2016) 

a lei de N° 9478 do ano de 1997, garante aos municípios pertencentes ás áreas de extração de 

petróleo uma receita mensal paga pela União sobre o valor da produção. Para Menezes(2011), 



10 
 

o pagamento dos royalties acontece porque o mineral é um bem finito, pois essa atividade 

econômica é considerada transitória, portanto após a exploração desse bem natural os 

municípios precisariam ter outras formas de gerar movimentação na economia local. 

O município de Campos começou a receber os royalties em 1999, e até 2011 era um 

dos mais beneficiados pela arrecadação da verba, chegando a receber R$ 1.200.000.000,00 

(um bilhão e duzentos milhões de reais) em 2008, segundo Miranda e Rocha (2011). 

Atualmente a cidade ainda é beneficiada pela exploração de petróleo na região Norte 

Fluminense, porém com uma arrecadação menor do que nos anos anteriores, pois os valores 

correspondentes aos royalties e participações especiais, foram de 436 milhões entre janeiro e 

agosto de 2018, e entre esses meses durante o ano de 2019 a arrecadação foi de 340 milhões, 

mostrando que a cidade teve uma queda nos valores recebidos dos royalties, de acordo com o 

Site Oficial da Prefeitura de Campos (2019). Conforme Serra e Piquet (2007): 

 

O pagamento dos royalties foi introduzido pela Lei 2.004/53, que determinou, em 

seu artigo 27, que 4% sobre o valor da produção terrestre seriam repassados aos 

estados e 1% seria repassado aos municípios, em cujos territórios se realizasse a 

lavra desses hidrocarbonetos. Posteriormente, com o início da produção marítima de 

petróleo e gás natural, a Lei 7.453 de 27/12/1985 fixou a obrigatoriedade dos 

royalties, para petróleo e gás natural extraídos dos campos marítimos, no mesmo 

percentual de 5%. (SERRA; PIQUET (2007) apud ACRUCHE et al, 2017, p. 9). 

 

Após o intenso ciclo econômico com a produção da cana- de- açúcar no município de 

Campos, e atualmente com os royalties sendo a nova base econômica da cidade, foi pensado 

pelo atual governo do Prefeito Rafael Diniz (2016-2020) em ter uma forma de investimento 

da verba, em um plano de atuação econômica voltada para sustento e crescimento da cidade. 

A ideia de ter um projeto que proponha desenvolvimento do município com os recursos dos 

royalties foi destacada pela pesquisadora Denise Terra. Ela, segundo Menezes (2011) 

“defende a observância de uma função ética para os royalties, que deveriam ser aplicados para 

proteger as futuras gerações dos efeitos nocivos da queda acentuada da atividade econômica 

na região, que se dará quando o petróleo acabar. ”(MENEZES, 2011, p. 4) 

Alguns destaques da história econômica de Campos foram brevemente apresentados 

até aqui, mostrando a importância da zona rural que ao longo do tempo foi passando por uma 

diminuição na população do campo, como pode ser percebido de acordo com os últimos 

dados do IBGE. Segundo a análise de Neto, Lira, França e Fonseca (2018) a cidade passou 

por um forte êxodo rural entre 1980 a 1991, e a população rural caiu para 64,442 mil 

habitantes, porém entre os anos2000 e 2010 os indicadores da população rural que estavam 

decaindo, aumentaram de 42,991 mil hab. para 45,006 mil hab. e em 2010 essa população 

correspondia a um percentual de 9,61%. Além disso, o setor agrário corresponde apenas a 
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1,86% da geração de empregos formais em Campos, segundo (NETO; LIRA; FRANÇA; e 

FONSECA; 2018) 

De acordo com o Perfil Campos 2018, mesmo que o município tenha uma produção 

agrícola diversificada correspondente a 50% do Norte Fluminense e 22% do Estado do Rio de 

Janeiro, os lucros são inferiores a outros municípios do Estado, pois não há forte exploração e 

investimento na diversificação da agricultura: “A região Norte Fluminense possui a maior 

produção e área plantada, mas com um número de produtores rurais e faturamento menor que 

o das regiões serranas e centro”. (NETO, LIRA, FRANÇA, FONSECA, 2018, p. 227). 

Partindo do ponto de que o município não recebe um lucro na mesma proporção de 

área cultivada, e que a maior parte da produção agrícola de Campos está ligada à cana- de- 

açúcar, isso desperta uma curiosidade por compreender quais são os incentivos do município 

para a diversificação da agricultura na região, e saber se a cidade de Campos investe a receita 

dos royalties e como faz isso. Haja visto a importância de um desenvolvimento a longo prazo 

pós exploração do mineral, como foi mencionado anteriormente no texto. Ao buscar as 

repostas para esses questionamentos, encontra-se o Fundo de Desenvolvimento de Campos 

(Fundecam). 

O projeto do Fundo foi criado em 2001 pela prefeitura de Campos baseado na utilização das 

verbas do petróleo para “fomentar o desenvolvimento da cidade”, esse projeto acontece por 

meio de empréstimos destinados a quatro linhas de financiamento, são elas: Inovação, 

Empreendedor, Economia Solidária, e Agricultura Familiar. Em uma entrevista cedida ao 

Boletim Petróleo, Royalties e Região, o diretor do Fundecam fez uma breve explicação sobre 

essa superintendência: 

 
O Fundo de Desenvolvimento de Campos foi criado em 2001 em função de forte 

apelo da sociedade civil, que buscava um meio de organizar a aplicação dos recursos 

dos Royalties, na ocasião, fato novo para o município. Percebe se que a origem do 

fundo tem causa nobre e propósito adequado para a destinação de um recurso finito 

que deve promover justiça Inter geracional. No entanto, o que se percebeu, pelo 

histórico do FUNDECAM, foram políticas de financiamento equivocadas, contratos 

precários realizados de forma meramente política, que geraram um prejuízo 

milionário para os cofres públicos com baixíssimo impacto no desenvolvimento da 

cidade. (LIRA, 2017, p. 18). 

 

O objetivo desta pesquisa parte do interesse em fazer uma análise voltada para a linha 

de incentivo à agricultura familiar (AF);pois os juros contraídos pelos pequenos produtores 

com o uso de crédito do Pronaf- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, são pagos pela prefeitura de Campos. O programa foi criado em 1995, “como uma 

linha de crédito rural, fruto de uma intensa participação das organizações da agricultura 
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familiar, o programa foi se estruturando e atinge hoje o rural brasileiro em toda a sua 

diversidade.”(BIANCHINI, 2016, p. 3). 

O Pronaf vem a corresponder às reivindicações feitas pelos trabalhadores do campo, 

que exigiam uma política voltada para o incentivo à maior produção nas áreas de plantio. 

Essas reivindicações foram motivadas por conta de várias necessidades no ramo, em especial 

por não haverem financiamentos de crédito para que os agricultores de menor produção 

pudessem adquirir maquinário, insumo e aperfeiçoamento de técnicas. 

 

E o Pronaf incorpora objetivos ambiciosos e abrangentes. Espera-se que com a 

disponibilidade do crédito rural, os agricultores fortaleçam sua capacidade 

produtiva, gerando emprego, renda e melhoria de qualidade de vida. Implicitamente, 

pretende-se a valorização do trabalho no campo, com impactos sobre a evasão rural, 

e o fomento ao desenvolvimento das regiões rurais. (COSTA; ZANI, 2014, p. 899). 

 

Mediante isso, o estudo em questão busca entender mais a fundo como funciona e 

quais os impactos do Fundecam no incentivo às famílias agrícolas, na perspectiva dos 

gestores. É interessante também perceber ao longo do estudo, se o incentivo a linha para 

pequenos produtores está relacionado à diversificação da produção agrícola, na tentativa de 

aumentar os lucros desse setor, já que anteriormente foi mencionado no texto o fato de que a 

produção no município é feita em uma área extensa, porém com baixos lucros. 

O presente estudo tem como processo de construção a utilização de pesquisas 

bibliográficas, através de artigos, monografias, e livros-fontes documentais, e entrevistas 

qualitativas. As entrevistas foram realizadas com duas funcionárias que trabalham no 

Fundecam e com o diretor do mesmo, como forma de obtenção de dados e aplicação do 

método empírico, pesquisa essa que será apresentada ao longo de três capítulos. 

Em um primeiro momento o conceito de agricultura familiar será discutido, 

colocando em foco a atuação dessa agricultura no município de Campos; em um segundo 

momento do trabalho será apresentada a história do Fundecam, explicando como funcionam 

os empréstimos com destaque para a linha do agricultor familiar; e no terceiro capítulo tem-se 

as análises das entrevistas realizadas com os funcionários da “superintendência”, como uma 

forma de ter um maior entendimento sobre os benefícios e ônus do projetoa partir da visão 

dos responsáveis pela implementação da política, perpassando por uma breve discussão sobre 

o conceito de Desenvolvimento aplicado no Fundecam. Nesse sentido, como ressalta 

Lamarche (1993)a pretensão de comparar modos de funcionamento de explorações familiares 

obriga-nos a uma abordagem qualitativa, um dos motivos é: 

Razões teóricas: a exploração familiar deve ser analisada em seu conjunto, ou seja: 

tendo em conta diversas entidades que a estruturam. (LAMARCHE, 1993, p. 23). 
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Como foi mencionado no parágrafo acima, no decorrer da pesquisa o estudo 

desenvolve-se por meio da utilização do método qualitativo, isso porque desta maneira faz-se 

possível produzir uma análise de forma mais profunda e capaz de capturar os sentidos 

outorgados pelos sujeitos envolvidos. 

 

A perspectiva da sociologia como ciência levou ao desenvolvimento de métodos 

quantitativos, que, com ambição de generalização, valem-se da estatística para 

analisar um grande número de eventos. O outro veio, da sociologia como 

interpretação, levou ao desenvolvimento de métodos qualitativos, visando a entender 

a lógica de processos e estruturas sociais, a partir de análises em profundidade de 

um ou poucos casos particulares. (ALONSO, 2016, p. 8). 

 
Segundo Lima (2016), as entrevistas qualitativas e quantitativas são importantes para a 

obtenção de dados em pesquisa, o que as diferencia é o modo como são estruturadas. Em 

entrevistas qualitativas as perguntas são preparadas de forma mais aberta, com espaço para 

informações adicionais, o contrário acontece com as entrevistas quantitativas já que são 

estruturadas de forma fechada, limitando as perguntas e por consequência as respostas. Ao 

mesmo tempo em que nas entrevistas quantitativas se procura a obtenção de um resultado a 

ser expresso de forma numérica. 

 

 A preocupação de fundo dessa técnica é entender como regras, hábitos, padrões 

sociais são vivenciados cotidianamente pelos indivíduos. Pergunta-se como a ordem 

social acontece em nível microssocial, isto é, como as pessoas de carne e osso vivem 

as suas vidas ordinárias, tanto no sentido de cotidianas, quanto de vidas-padrão, 

distintas das grandes biografias. É um estudo das rotinas sociais, do que parece 

trivial e óbvio, mas que, por ser muito disseminado, estrutura as relações sociais. Por 

exemplo, no caso de aferir relações de hierarquia no interior de um grupo social 

observando uma refeição compartilhada. (ALONSO, 2016, p. 10) 

 

Para a elaboração de entrevistas é necessário ter cuidado na forma como ela será 

estruturada, e atentar-se para a escolha de qual indivíduo do campo é mais interessante 

entrevistar, pois dependendo do entrevistado, a coleta dos dados pode ser influenciada durante 

a pesquisa: “[...] importante identificar quem é o entrevistado e qual a posição que ele ocupa 

no contexto da pesquisa. Lembrar sempre que são informantes instituídos como porta-vozes 

do grupo e de um discurso da instituição” (LIMA, 2016, p 29 apud COMBESSIE, 2004). 
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CAPÍTULO 1- UM APANHADO HISTÓRICO: AGRICULTURA FAMILIAR E 

PRONAF 

 

1.1  Agricultura Familiar 

 

Para entendermos a noção de agricultura familiar (AF)e todas as questões que estão 

em volta desse tema, é necessário entendermos que essa forma de produção é oriunda da 

produção camponesa e ambas são formas de exploração agrícola coletiva, baseadas em 

pequenas propriedades. A produção camponesa tem em sua essência uma forma de resistência 

ao capitalismo e existe desde o período feudal, com uma produção coletiva e de subsistência. 

Em decorrência da entrada do capital no campo por meio das indústrias, aperfeiçoamento de 

técnicas e a inserção do novo consumo de mercado, as pequenas produções foram aderindo a 

essas novas formas de produção. Com isso, surgiu outro modelo de pequena produção 

denominado de “agricultura familiar”, segundo os autores Costa; Santana; Costa; Nascimento; 

e Braga (2014). 

  Com o passar dos anos o conceito de agricultura familiar foi definido por diversos 

autores, e vale ressaltar que esse é um tema complexo. A AF possui várias formas de 

organização, é diversificada, e até por isso torna-se difícil encaixar um conceito único em 

relação a esse tema, porém como esse texto trabalha com referências bibliográficas faz-se 

necessário a definição de conceitos definidos, para isso utilizaremos algumas definições do 

autor Hugues Lamarche, que entende AF como:  

 
A exploração, tal como a concebemos, corresponde a uma unidade de produção 

agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família.  

Interdependência desses três no funcionamento da exploração engendra 

necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do 

patrimônio e a reprodução da exploração. (LAMARCHE, 1993, p. 15).   

 

  A socióloga Maria de Nazareth Baudel Wanderley configura o conceito da seguinte 

maneira:  

 
O ponto de partida é o conceito de agricultura familiar, entendida como aquela em 

que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, 

assume o trabalho no estabelecimento produtivo. É importante insistir que este 

caráter familiar não é um mero detalhe superficial e descritivo: o fato de uma 

estrutura produtiva associar família-produção- trabalho tem consequências 

fundamentais para a forma como ela age econômica e socialmente. (WANDERLEY, 

1996, p. 3) 
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Na produção agrícola o modelo mais abrangente ligado à produção coletiva é o de 

agricultura familiar, e esse modo de exploração tem características de outra forma de 

exploração coletiva que é a agricultura camponesa. Entender o conceito de agricultura 

camponesa é importante para o entendimento de algumas formas de produção no âmbito rural. 

Segundo Lamarche, esse conceito foi bem definido pelo russo Alexandre Chayanov com as 

seguintes características: 

 
Há inter-relação entre a organização da produção e as necessidades de consumo; o 

trabalho é familiar e não pode ser avaliado em termos de lucro, pois o custo objetivo 

do trabalho familiar não é quantificável; os objetivos da produção são os de produzir 

valores de uso e não valores de troca.  (CHAYANOV apud LAMARCHE, 1994, p. 

16). 

 

Partindo da concepção de que a agricultura camponesa surgiu antes do que da AF e 

que essa por sua vez não é uma produção de caráter homogêneo e sim com formas diferentes 

de organização o autor Lamarche entende que toda produção camponesa é um tipo de 

agricultura familiar, pois a primeira é produzida com os membros da família, o que remete o 

caráter familiar. Mas a produção de agricultura familiar não é uma forma de produção 

agrícola camponesa, já que essa última não possui fins lucrativos. 

 
A agricultura camponesa tradicional vem a ser uma das formas sociais de agricultura 

familiar, uma vez que ela se funda sobre a relação acima indicada entre propriedade, 

trabalho e família. No entanto, ela tem particularidades que a especificam no interior 

do conjunto maior da agricultura familiar e que dizem respeito aos objetivos da 

atividade econômica, às experiências de sociabilidade e à forma de sua inserção na 

sociedade global. (WANDERLEY, 1996, p. 3). 

 

Em uma família agricultora, a organização das funções divididas entre os membros da 

composição familiar é de suma importância para a produtividade agrícola. Pois as mulheres, 

os homens e as crianças têm suas funções definidas e mesmo que à primeira vista, as tarefas 

pareçam simples ainda assim são de valia para o funcionamento de todas as outras atividades. 

Trazendo a noção de coletividade e pertencimento da produção, e isso é percebida como uma 

das características da agricultura familiar camponesa, mesmo que a produção tenha intuito 

não só de subsistência. 

A agricultura camponesa foi aperfeiçoando técnicas ao passar dos anos e dessa forma 

obteve um aperfeiçoamento da cultura junto com atividades pecuaristas, o que garantiu a esse 

grupo uma grande produção de atividade agrícola e criação de animais. Isso fez surgir nas 

famílias camponesas à preocupação em passar o aperfeiçoamento das técnicas aos outros 
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membros do grupo familiar, para que o trabalho realizado no presente possa vir a ser 

aproveitado pelas gerações futuras.1 

Quando se fala de produção agrícola em proporção menor, percebe-se então que nos 

lugares onde há um mercado que institui a troca de mercadoria, a exploração agrícola de 

caráter familiar está inserida, seja com maior ou menor participação, mas ainda assim é essa 

forma de exploração coletiva que em determinados locais é vista como agricultura de 

subsistência, e em outros é única forma de abastecer a sociedade.2 

Com o passar dos anos houve a entrada do comércio capitalista no campo e com isso 

os camponeses cederam ao capital, seja através da mão- de- obra indo para as indústrias e 

usinas, arrendando as terras, ou direcionando a produção para o abastecimento do comércio 

local (deixando de produzir apenas para a autossuficiência). Isso fez suscitar entre os autores 

voltados para o estudo do campo, a questão sobre o desaparecimento da agricultura 

camponesa, devido à entrada do capital no campo. 

 
É a evidência de dominação do modo capitalista na sociedade, que engendra o 

processo de industrialização da agricultura. Ao começar pela desintegração dos 

camponeses da era medieval a trajetória desse processo foi devido a fatores 

industriais, comerciais e usurários, ou seja, a penetração do capitalismo no campo. 

Uma das primeiras dissoluções que a indústria urbana e o comércio determinaram 

foi a da indústria doméstica dos camponeses; além destas, outras situações de agravo 

da economia familiar agrária pré-capitalista marcariam a sua dissolução: a queda dos 

preços dos produtos, a cultivação em áreas pequenas e o surgimento de instrumentos 

aperfeiçoados (considerados inviáveis aos pequenos). Tais transformações eram 

limitantes à produção camponesa; daí que o processo contraditório, com tendência a 

subordinar toda a população rural, gera assalariamento e antagonismo de classes. 

(KAUTSKY, 1986, p. 38apud COSTA et al, 2014, p. 4). 

 

Para alguns pensadores ainda existem resquícios do modo de produção camponês que 

podem ser percebidos no modelo de AF. O modelo de produção da AF está baseado na 

relação de respeito do agricultor para com a terra, na maneira de lidar com o tempo, e a 

dedicação orientada ao trabalho. Características essas que são correspondentes ao modo de 

produção do campesinato, portanto entende-se que:3 

 
A divisão do trabalho e das tarefas faz-se segundo um regimento particular e numa 

estrutura onde é possível a existência de uma atividade para cada membro da casa 

segundo a sua capacidade. Essa diversidade de produção possibilita a ocupação de 

todos os membros da família, sendo que a importância do trabalho conjunto de todos 

 
1Entendimento do texto: “Histórias do Campesinato Brasileiro”. WANDERLEY, Maria de N. Baudel 1996. 

 
2 Parágrafo inspirado no texto A Agricultura Familiar. LAMARCHE. Hugues 1993. 

 
3 Baseado no texto: “A Agricultura camponesa frente ao capitalismo” 2012. 
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é o que possibilita a permanência dessa estrutura camponesa familiar. (LUSSANI, e 

SIMONETTI, 2012, p. 8). 

 

A agricultura camponesa não está ligada a uma lógica capitalista voltada para o lucro, 

pois o que motiva esse tipo de produção é a organização interna dos membros participantes da 

produção, independente do sistema econômico que esteja organizando o comércio, de acordo 

com Chayanov. O que é levado em consideração é à vontade e a dedicação colocada no 

trabalho de cultivo, esse que muitas vezes é desgastante por exigir a força bruta do 

trabalhador em condições de vulnerabilidade.4 

 

A avaliação subjetiva da família, portanto, é decisiva para definir o “grau de auto 

exploração” das unidades econômicas camponesas no que se refere ao volume da 

atividade agrícola, à intensidade do trabalho e ao destino da produção. Tal avaliação 

tem como referência a manutenção do balanço entre trabalho e consumo. 

(CHAYANOV, 1974, p. 39 apud COSTA et al 2014) 

 

O conceito de AF começou a surgir no Brasil durante o século XIX, nesse período 

deu-se início à crise do café, fazendo com que houvesse uma divisão das terras que tinham 

produções voltadas para a cafeicultura (o que beneficiou algumas pessoas), logo depois disso 

algumas produções de subsistência foram surgindo ao redor dos latifúndios. Esse momento 

traz à tona, a profunda relevância da terra no que diz respeito ao desenvolvimento econômico 

do país. Atrelado à crise do café, em 1990 ocorriam também no Brasil manifestações de 

movimentos sociais ligados ao campo, que manifestavam por direitos como créditos para a 

zona rural, defesa dos sindicatos rurais, entre outros. O entendimento sobre o que é AF no 

país foi promulgado por lei do Governo Federal. Lei de N° 11.326, de 24 de julho de 2006, 

porém em 2017 foi validado um decreto com novas normas vigentes.  

 
Art. 2º Para os fins deste Decreto considera-se: I- Unidade Familiar de Produção 

Agrária- UFPA- conjunto de indivíduos composto por família que explore uma 

combinação de fatores de produção, com a finalidade de atender à própria 

subsistência e à demanda da sociedade por alimentos e por outros bens e serviços, e 

que resida no estabelecimento ou em local próximo a ele; II- família- unidade 

nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros 

que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas pela 

UFPA; III- estabelecimento - unidade territorial, contígua ou não, à disposição da 

UFPA, sob as formas de domínio ou posse admitidas em lei; IV- módulo fiscal- 

unidade de medida agrária para classificação fundiária do imóvel, expressa em 

hectares, a qual poderá variar conforme o Município, calculada pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária- Incra; V- imóvel agrário - área 

contínua, qualquer que seja a sua localização, destinada à atividade agrária; e VI- 

empreendimento familiar rural- forma associativa ou individual da agricultura 

familiar instituída por pessoa jurídica, admitidos os seguintes arranjos: a) empresa 

familiar rural- aquela constituída com a finalidade de beneficiamento, 

 
4 “O capitalismo na agricultura e o futuro do campesinato”. O texto utilizado para entender os conceitos do russo 

Alexander Chayanov não é de autoria do mesmo. Isso aconteceu em decorrência da dificuldade no acesso as 

obras do autor em questão. 
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processamento ou comercialização de produtos agropecuários, ou ainda para 

prestação de serviços de turismo rural, desde que formada exclusivamente por um 

ou mais agricultores familiares com inscrição ativa no CAF;b) cooperativa singular 

da agricultura familiar- aquela que comprove que, no mínimo, sessenta por cento de 

seus cooperados são agricultores familiares com inscrição ativa no CAF;c) 

cooperativa central da agricultura familiar- aquela constituída exclusivamente por 

cooperativas singulares da agricultura familiar com inscrição ativa no CAF; ed ) 

associação da agricultura familiar- aquela que comprove a totalidade dos associados 

com personalidade jurídica e com inscrição ativa no CAF e que possua o mínimo de 

sessenta por cento das pessoas físicas associadas com inscrição ativa no CAF ou 

demonstre ambas as situações no caso de composição mista. 

 

Como foi já mencionado anteriormente a produção da AF deixou de ser somente para 

subsistência de uma comunidade, passando a abastecer os mercados locais próximos as 

pequenas cidades, em decorrência da entrada do capital no campo. Esse modo de agricultura 

tornou-se importante para o Brasil, com significativa relevância na produção alimentícia 

interna, produzindo até 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira em 2019. 

Entre os produtos que mais se destacam na produção da AF estão: o feijão70%, o arroz 34%, 

60% do leite, café 38%. 

No que diz respeito aos dados da AF no Brasil, o censo de 2017 mostra que os 

estabelecimentos agropecuários entendidos como de produção familiar, correspondiam a 77%, 

e por mais que esse número pareça significativo, em todo o país as áreas de produção desse 

setor representavam 23%, a geração de emprego colocada no censo como Pessoal Ocupado 

era equivalente a 67%, e a participação na produção agropecuária brasileira correspondeu a 

23% em 2017, cerca de 107 bilhões de reais.5 

Os dados do Incra nos anos 2000 mostraram que os agricultores familiares no Brasil 

dividem-se em Consolidados, Em Transição, e Periféricos ou de Subsistência. No geral o 

primeiro enquadra-se como propriedade menor de 100ha com concentração próximos a 50ha, 

trabalham buscando assistência técnica e crédito, e são considerados empresários. O segundo 

não busca tanto os créditos e a assistência técnica, possuem áreas menores que 100ha e uma 

concentração referente a 20ha. O terceiro grupo é considerado como o mais próximo ao 

camponês tradicional, com presentes lutas pela terra, utilização de crédito rural é nula, e 

possuem terás menos que 50ha, com uma concentração de terra aproximada a baixo de 20 ha.6 

As propriedades agrícolas brasileiras foram classificadas em duas, uma é a 

Propriedade Patronal: abrange os latifúndios que normalmente são terras improdutivas, e as 

empresas capitalistas que produzem alimentos em elevadas quantidades, ambas são 

propriedades com extensão de terra que variam de médio a grande, e geralmente produzem 

 
5Censo agro Governo Federal 2017.  
6Dados do Censo realizado pelo INCRA no ano 2000 
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uma agricultura ou criação de animais em expressiva escala. Na propriedade patronal há uma 

separação entre gestão e trabalho, existe uma organização centralizada, especialização do 

produto, o uso de práticas que padronizem a produção, número alto de trabalhadores 

assalariados, e a utilização de tecnologias para a tomada de decisão frente aos imprevistos. 

Outra denominação das terras brasileiras são as propriedades familiares, esse tipo de 

propriedade foi dividido em: consolidadas, de transição, e periféricas ou de subsistência. 

Normalmente essas terras são de extensão pequena a médio, e fazem o uso de pouco ou 

nenhum aparato técnico, o trabalho e a gestão são interligados, a direção da produção é feita 

pelo proprietário ou arrendatário, a agricultura é voltada para a diversificação, o trabalho 

assalariado é percebido como complementar e não como a base da mão- de- obra, há uma 

preocupação com a durabilidade dos produtos, e as decisões diante das adversidades são 

adequadas e acordo com a intensidade do contratempo.  

A produção da AF possui características que se diferenciam de acordo com a as 

políticas públicas, região, Estado, o clima, entre outras características que fazem esse tipo de 

agricultura ter maior ou menor relevância na localidade em que é praticada, e o conjunto 

desses fatores fazem com que essa forma de cultivo direcione a produção a um determinado 

produto, ou priorize a diversificação agrícola. Seguindo essa linha, entende-se que o Estado 

do Rio de Janeiro possui características diferentes das demais regiões do país e isso é 

percebido através dos dados fornecidos pelo censo agrário de 2017. 

O censo agro de 2017 mostra que o Brasil possui 5.073,324milhões de 

estabelecimentos agropecuários, e que o Estado do Rio de Janeiro corresponde a 65, 224 mil 

estabelecimentos, e dentre eles 13,428 mil correspondem a lavouras de produção permanente 

com significativa produção de café, banana, laranja, coco, tangerina, limão e caqui. As 

lavouras temporárias no Estado, são representadas por 30,712 mil estabelecimentos, com 

expressivas produções de cana- de- açúcar, mandioca, abacaxi, aça- de- açúcar forrageira, 

milho forrageiro, milho- grão, e abóbora/morango/jerimum.7 

A região de Campos dos Goytacazes corresponde a 7,789 mil estabelecimentos, com 

uma lavoura permanente de quinze cultivos e dentre os estabelecimentos agropecuários com 

50 pés ou mais, destacam-se na região os cultivos em maior escala como a produção de coco 

em 886t, a banana com produção de 668t, produção da laranja em361t, manga em 335t,e o 

maracujá com uma produção de 299t.Em se tratando de lavouras com cultivo temporário, 

Campos produz dezessete tipos de produções de cultivo, e os produtos que mais se 

 
7 Censo Agro do Governo Federal 2017 (dados usados nessa página). 



20 
 

sobressaem na quantidade produzida são: a cana- de- açúcar com 1.157.146t, os produtos 

jerimum, morango e abóbora culminam em uma somatória de 560t, o milho tem uma 

produção de 150t, e a cana- de- açúcar forrageira bate a produção de 32.696t.8.  

A ideia de estabelecimentos agropecuários utilizada nesse texto, se da com base na 

definição do conceito feita pelo censo agropecuário 2017: 

 

É toda unidade de produção/exploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades 

agropecuárias, florestais e aquícolas, independentemente de seu tamanho, de sua 

forma jurídica (se pertence a um produtor, a vários produtores, a uma empresa, a um 

conjunto de empresas etc.), ou de sua localização (área urbana ou rural), tendo como 

objetivo a produção, seja para venda (comercialização da produção) ou para 

subsistência (sustento do produtor ou de sua família).(CENSO AGROPECUÁRIO 

2017, p. 17) 

 

Com base nessa definição sobre os “estabelecimentos agropecuários”, os modos de 

produção que se encaixam nessas características são os produtores de grande escala 

(empresas, produtores com áreas de latifúndios), e também os agricultores de produção 

menor, voltado para venda ou subsistência. Em se tratando dos agricultores com menores 

quantidades de produção, pode-se relacionar o modelo de produção familiar que produzem em 

estabelecimentos de área menor e com mão- de- obra ligada a família, visto que esses são 

traços do modelo de produção da AF, como pode ser percebido no material do censo agro.  

Ainda de acordo com o Censo Agro 2017, o número de trabalhadores no campo, 

“Pessoal Ocupado” no Estado do RJ é de 160, 571 mil pessoas, a maioria com idade entre 45 

anos a 64 anos, e os trabalhadores que possuem laços de parentesco com o produtor 

representam 110,730 mil, os trabalhadores sem laços de parentesco somam 49,841 mil e 

dividem-se em permanentes 28,861, temporários18,651 e parceiros 2,329. 

O número de Pessoal Ocupado na região de Campos, segundo o censo do IBGE em 

2017 corresponde a 17,202 mil trabalhadores, dentre esses 12,784 mil possuem laços de 

parentesco com o produtor e 4,418 mil são trabalhadores sem laços de parentesco, que 

correspondem a 2.468 mil trabalhadores temporários, 1,860 empregados permanentes e 90 

parceiros. 

Como processo importante para o escoamento da produção, o transporte é fundamental 

para se pensar nos gastos e no tempo que o produtor investe. Os modelos de produção variam 

de acordo com a região e tamanho de área produtiva, e isso impacta na maneira de como 

transportar os produtos. De acordo com a pesquisa do Cadastro de Produtor Rural 20169, entre 

os produtores no município de Campos 45,45% realizavam o transporte das mercadorias por 

 
8 Censo Agropecuário 2017 IBGE 
9 Informações obtidas através da monografia de Ivan Souza Abreu (2018).  
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veículos próprios, 34,92% terceirizavam essa atividade, 5,47% utilizavam as duas formas de 

transporte, e os demais não responderam ao questionário.  

Dentre os produtores que participaram da pesquisa do Cadastro do Produtor Rural, 

42,07% fazem uso do transporte por meio de caminhão, outros transportam as mercadorias 

através das motocicletas que correspondem a 14,14%, o uso de tração animal faz-se presente 

em 10,19% nos transportes de mercadorias, o uso de caminhonetes ou veículos de porte 

médio é de 33,19%, e 5,47% utilizam outros meios de transporte. Os produtores rurais que 

possuem os caminhões para transportar a produção equivalem a 8,22% e 91,72% fazem uso 

da terceirização do desse transporte. De acordo com Abreu (2018), fazer o uso da 

terceirização no transporte das mercadorias por parte dos produtores em alguns casos pode 

facilitar o processo, e em outros esses métodos torna-se caro, como é no caso dos agricultores 

da produção familiar. 

Outra questão importante colocada por Abreu tem a ver com a preparação do solo, 

essa etapa da produção se dá à manipulação da terra não só para a plantação que está sendo 

feita, mas também para as próximas plantações. De acordo com o questionário do Cadastro do 

Produtor Rural, os produtores que realizam essa função correspondem a 72,18%. O uso de 

assistência técnicas ao longo processo de produção acontece nas etapas mencionadas acima, 

que são os transportes e a preparação do solo, e 32,18% dos produtores fazem uso dela. 

Sobre o escoamento da produção dos pequenos produtores rurais em Campos, a 

maioria negocia a produção com intermediários locais, segundos os dados do Cadastro do 

Produtor Rural essa prática é recorrente com 56, 87% dos agricultores, junto a isso, soma-se a 

baixa participação em coorporativas por partes dos produtores, pois 64,07% deles 

responderam que não participam de qualquer organização de cunho coletivo. Outro dado que 

chama atenção é referente ao alto número de produtores que negociam com os chamados 

“atravessadores”devido a que, segundo Abreu (2018), a falta de organização dos agricultores 

faz com que os mesmo precisem negociar com os intermediários. Os produtores vendem a 

colheita a preços baixos para os atravessadores, e estes por sua vez revendem os produtos a 

preços mais altos para os supermercados ou hipermercados. 

 Outra forma de escoar a produção dos pequenos agricultores em Campos acontece por 

meio das feiras que acontecem na cidade, no total somam-se oito feiras que são divididas 

entre os tipos Feira da Roça, Feira de Bairro, Feira de Peixe, e Feira de Rua. 

 
A presença dos atravessadores nas cadeias produtivas, no entanto, muitas vezes é 

imprescindível à produção das lavouras, pelos pequenos produtores, se levarmos em 

consideração que em algumas vezes, tal personagem, é o responsável pelo 
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financiamento da implantação das mesmas, provocando assim, uma dependência 

ainda maior por parte dos pequenos produtores em relação à atuação dos 

atravessadores nas cadeias produtivas. A participação dos atravessadores na cadeia 

produtiva de pequenos produtores provoca uma redução da receita dos mesmos e 

consequentemente o subdesenvolvimento sócio-econômico [...]. (OLIVEIRA; 

MAYORGA, 2005, p. 12 apud ABREU 2018, p. 50). 

 

1.2 PRONAF 

 

A agricultura no Brasil ao longo da história passou por processos de modernização e, 

segundo alguns estudiosos como Eduardo S. Oliveira da Silva, Glaucio José Marafon, Lauro 

Mattei, e Valter Bianchine, essa modernização é vista como uma das influências na 

precarização do pequeno produtor rural, devido a políticas de incentivos ao setor rural do país 

na década de 60. Entre essas políticas criou-se a Lei do Estatuto da Terra, Sistema Nacional 

de Pesquisa e Extensão, e uma Lei para o Sistema Nacional de Crédito Rural, e mais tarde na 

década de 90 o acordo do Mercosul. Esse acordo foi criado entre os países da América Latina, 

visando maior comercialização entre os países e gerando movimentação em vários setores 

econômicos do Brasil. Essa medida foi entendida como uma das formas de incentivo para a 

exportação de mercadorias nacionais, e isso acabou beneficiando os produtores que 

produziam em larga escala para o grande capital, o que não contemplou os produtores de 

agricultura familiar, deixando-os a margem das políticas de crédito rural: “[...] o crédito rural 

foi seletivo, priorizando a Macrorregião Centro Sul e um seleto grupo de agricultores. A 

exclusão se dava na prática por diferentes níveis de procedimentos operacionais adotados 

pelas instituições financeiras.” (BIANCHINE, 2015, p. 16). 

De acordo com Mattei (2015), no início dos anos 90 a organização e luta dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais foi importante para o surgimento de políticas públicas 

voltadas aos produtores de agricultura familiar, para o acesso aos serviços do sistema 

financeiro nacional, e na criação do Programa Nacional de Agricultura Familiar- Pronaf. Os 

agricultores em questão são importantes para o setor agrícola, porém o fato de não fazerem 

uso intenso de técnicas na produção e terem pouca participação no mercado agropecuário 

torna essa economia frágil, portanto o surgimento do Pronaf faz com que a agricultura 

familiar tenha hoje um recurso concreto em que se amparar.  

 

A construção do PRONAF desde o seu início se deu de forma participativa, em um 

movimento de baixo para cima, envolvendo as organizações dos agricultores, 

mediante mobilizações (Grito da Terra, Marchas, Mutirões...) em constante diálogo 

com os gestores da política pública, responsáveis pelo PRONAF. Nos meses que 

antecedem o início do ano agrícola, cada organização representativa dos agricultores 

familiares, CONTAG, FETRAF e MPA- Via Campesina entre outras, preparara uma 

pauta de reivindicações, realiza marchas a Brasília, provoca intensas reuniões, entre 
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governo e organizações sociais, contribuindo de forma participativa com a 

construção e gestão do PRONAF. (BIANCHINE, 2015, p. 37). 

 

Ainda segundo Mattei (2015), as novas formas de se pensar políticas agrícolas 

culminaram em projetos que ao longo dos anos foram sofrendo alterações no âmbito 

governamental, até chegar ao modelo atual do Pronaf. Entende-se que tais iniciativas 

começaram no governo do Itamar Franco em 1994 com o programa Provap- Programa de 

Valorização do Pequeno Agricultor Rural. Em 1995 no governo de Fernando Henrique 

Cardoso esse programa foi reformulado, e deu origem ao Pronaf em 1996. Ao longo do 

governo do FHC o Pronaf que era vinculado a Secretária de Desenvolvimento Rural (SDR), 

passou a fazer parte do Ministério de Desenvolvimento Agrário, e dentro do Ministério foi 

criada a Secretária de Agricultura Familiar, o que para o autor, essa foi uma forma de dar 

maior visibilidade e importância ao tema AF, tanto por parte da sociedade, quanto pelo 

governo. 

Em relação às mudanças que o programa passou ao longo dos anos, um documento do 

Banco Nordeste referente ao ano de 2017 coloca como resultado a divisão dos beneficiados 

em quinze grupos, os mais antigos são as linhas A- agricultores assentados pelo programa de 

reforma agrária (PNRA), e beneficiados do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF); 

B- os que têm baixa produção, com renda bruta anual de até R$20.000,00 mil, e mulheres 

agricultoras integrantes de unidades familiares enquadradas grupos A, AC, e B do Pronaf; e 

A/C- agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e beneficiados pelo 

Programa Nacional de Crédito Fundiário. Demais grupos: Pronaf Mulher, Pronaf Mais 

Alimentos, Pronaf Agro- Indústria, Pronaf Jovem, Pronaf Industrialização de Agroindústria 

Familiar, Pronaf Semiárido, Pronaf Custeio, Pronaf Agroecologia, Pronaf Floresta, Pronaf 

Eco, Pronaf Microcrédito Produtivo Grupo A, e Pronaf Produtivo Orientado. 

Os créditos oferecidos pelo programa têm uma finalidade para cada grupo, em se 

tratando dos mais antigos, o grupo A- tem como finalidade o investimento em atividades 

agropecuárias e não agropecuárias; B- o crédito ofertado a esse grupo é voltado ao custeio 

pecuário na aquisição de animais destinados a recria e engorda, custeio de atividades não 

agropecuárias, e investimento em atividades agropecuárias e não agropecuárias; AC- a 

finalidade de investimento nesse grupo é o beneficiamento ou industrialização da produção, e 

custeio de atividades agropecuárias. 

Segundo informações no site do Banco Nacional do Desenvolvimento o programa tem 

como requisito, perfis de agricultores, nos quais os beneficiados precisam se adequar. Dentro 

do Perfil Agricultor existem: Pescadores Artesanais-que se dediquem à pesca artesanal, com 
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fins comerciais, explorando a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou 

em regime de parceria com outros pescadores igualmente artesanais; Aquicultores- que se 

dediquem ao cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio 

de vida e explorem área não superior a 2 hectares de lâmina d’água ou,  quando a exploração 

se efetivar em tanque-rede, ocupem até 500 m³ de água; Silvilcultores- que cultivem florestas 

nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; Extrativistas- 

que exerçam o extrativismo artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 

faiscadores; e membros de Comunidades Quilombolas Rurais, povos indígenas, ou membros 

de demais povos e comunidades tradicionais. 

Outras características também são necessárias: explorar parcela de terra na condição 

de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro ou concessionário do PNRA 

(Programa Nacional de Reformas Agrária), ou permissionário de áreas públicas; residir na 

propriedade ou em local próximo; não dispor a qualquer título de área superior a quatro 

módulos fiscais, contíguos ou não, quantificados segundo a legislação em vigor; obter no 

mínimo 50% da renda bruta familiar originada da exploração agropecuária e não agropecuária 

do estabelecimento;ter o trabalho familiar como predominante na exploração do 

estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalariado, podendo manter 

empregados permanentes em número menor ou igual ao número de pessoas da família 

ocupadas com o empreendimento familiar - exceto na linha PRONAF Microcrédito grupo 

“B”; ter obtido renda bruta anual familiar de até 360 mil nos últimos 12 meses de produção 

normal que antecedem a solicitação da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf). 

Dentre os créditos oferecidos pelo Pronaf existem dois que são de grande importância, 

denominados de crédito de Custeio e crédito de Investimento. Para Marafon e Silva (2015) o 

crédito de “Custeio”está voltado para ‘manter a operacionalização das atividades e de 

“Investimento” está relacionado à infra-estrutura da propriedade. De acordo com o documento 

do Bando do Nordeste (mencionado anteriormente) e o site do BNDS, o crédito de 

Investimento- oferece ao grupo A- crédito de R$ 25.000 à R$ 26.500, com juros de 0,5 % ao 

ano, prazo de pagamento de 10 anos e 3 de carência, com bônus de 40% à 43,396%; e ao 

grupo B-crédito de R$ 5.000 individual e de R$ 15.000 por família, com juros de 0,5% ao 

ano, prazo de pagamento de 2 anos com 1 de carência, e bônus de bônus de 25% à 40%. O 

crédito de Custeio- atende ao grupo AC- com crédito de R$ 7.500 em que cada produtor pode 

fazer até 3 operações, com juros de 4,6% ao ano, prazo de pagamento de 2 anos.10 

 
10 Importante ressaltar que o crédito para custeio está suspenso no ano de 2019 a 2020. Segundo nota no site do 

BNDS 



25 
 

Em relação à procedência das verbas utilizadas para atender o Programa Nacional de 

Agricultura Familiar. Segundo um documento de 2011 no Site Oficial do Banco Nacional do 

Desenvolvimento, os recursos financeiros do BNDS têm origens diversas, e as principais 

fontes de recursos utilizadas provem de seis instituições, são elas: o Depósito Especial do 

Fundo de Amparo aos Trabalhadores (FAT-DE), Recursos Obrigatórios (MCR 6.2), Fundos 

Constitucionais (FCs), Poupança Rural, Orçamento Geral da União (OGU), e Recursos 

Próprios Equalizáveis (RPE). Conforme descreve o documento, os valores direcionados ao 

Pronaf variam de acordo com as fases do programa (cada governo e ano), pois em cada uma 

delas, os órgãos disponibilizam valores mais baixos, ou mais altos. 11  Nas instâncias 

deliberativas do programa existem os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

(CMDR), Conselhos Estaduais do Pronaf, Secretárias Executivas Estaduais, Conselho 

Nacional e Gerência Executiva do Programa. 

O site da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Açucareira- CEPLAC- descreve o 

Pronaf como uma política de desenvolvimento rural voltada para o fortalecimento da 

agricultura familiar, esta que por sua vez é entendida como segmento que gera trabalho e 

renda. Com o objetivo de inserir esses produtores ao agronegócio, agregando valor a seus 

produtos e à propriedade, através de financiamentos para a ampliação, implantação e 

modernização dos estabelecimentos agrários, buscando garantir as famílias maior geração de 

renda e melhora no uso da mão- de- obra familiar.12  

Para os autores Marafon e Silva existem nove pontos que são entendidos como as 

principais metas do Pronaf: 

 

• Atuar em função de demandas estabelecidas pelos agricultores familiares e suas 

organizações;  

• Estabelecer compromissos negociados, como forma de se obter apoio e fomentar 

processos autenticamente participativos e descentralizados;  

• Viabilizar a produção, a industrialização e a comercialização de produtos gerados na 

agricultura familiar, mediante o acesso ao crédito, pesquisas, novas tecnologias, 

assistência técnica e extensão rural, profissionalização, dentre outros fatores; 

• Possibilitar a implantação, ampliação, modernização e racionalização da infra-

estrutura produtiva e social no meio rural;  

 
11 Biblioteca do BNDS 
12Informações nos sites BNDS e Ceplac. 
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• Agilizar os processos de trabalho, para que os benefícios do Programa sejam 

rapidamente apropriados pelos agricultores familiares e suas organizações; 

• Buscar a participação dos agricultores familiares e suas organizações em colegiados, 

assegurando-lhes o protagonismo nas iniciativas do Programa;  

• Promover parcerias entre os poderes públicos e setor privado para o desenvolvimento 

das ações previstas;  

• Estimular e potencializar experiências de desenvolvimento nas ações de educação, 

formação, pesquisa, produção, entre outras, que estão sendo executadas pelos 

agricultores familiares e suas organizações; e; 

• Garantir aos agricultores familiares a conquista da cidadania. 

 

Durante a breve leitura sobre o Pronaf, entende-se que é um programa voltado para 

agricultores de produção familiar amparando os que têm menor capital para investimento em 

estrutura e tecnologia. Como forma de intervir nesse setor com políticas públicas direcionadas 

a esses grupos de pequenos produtores, foram criados pelo governo empréstimos com juros 

baixos e prazos de pagamentos com tempo razoável. 

 Como foi mencionado no texto o Pronaf foi criado em 1995, mas começou a atuar 

partir de leis institucionais em 1996, portanto programa faz 23 anos de atividade em 2019, e 

desta forma é possível perceber as mudanças que ocorreram no programa ao longo dos anos e 

a cada novo governo. “Com isso, pode-se dizer que o PRONAF é uma política pública que 

ainda está em construção e que necessita de modificações constantes até atingir os seus 

objetivos globais.” (MATTEI, 2015. p. 6). 

É importante percebe também que o Programa trouxe maior legitimidade aos 

produtores de agricultura familiar, pois houve maior reconhecimento por parte de vários 

órgãos governamentais e por parte da sociedade, garantindo a esse grupo de agricultores 

direitos e visibilidade desse modo de produção em âmbito nacional. Produção essa, que te 

papel fundamental para o abastecimento dos mercados locais, alimentando o mercado interno. 
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CAPÍTULO 2. SOBRE O FUNDECAM E AS LINHAS DE MICROCRÉDITOS 

OFERECIDAS 

 

2. 1 Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) 

 

Ao longo do texto foi colocada a importância dos pequenos produtores rurais no setor 

agrícola brasileiro e com isso pode-se perceber também a relevância da Agricultura Familiar 

no campo, seja através da influência social ou econômica. Diante desses dois fatores foram 

criadas políticas de incentivo a nível nacional, voltadas para AF e tendo em vista a 

importância desse setor para o município de Campos, a cidade também criou maneiras de 

fomentar o desenvolvimento econômico dos agricultores municipais. Esse incentivo acontece 

por meio do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), programa que tem como 

intuito incentivar o crescimento econômico e gerar empregos na cidade através da 

viabilização de empréstimos de Microcréditos.13 

O incentivo econômico foi criado em 2001, no governo do então prefeito Arnaldo 

Vianna (2001-2005)e nesse mesmo ano, em 2 de julho, surgiu a Lei de n°7.084.14Segundo 

CASTRO e GOMES (2013), a criação da lei veio para regulamentar o Fundo que no ano 

seguinte começou a funcionar. As formas de atuação do programa foram mudando ao longo 

do tempo, mas logo em que o projeto surgiu, a proposta inicial era usar as verbas dos 

Royalties para realizar empréstimos a grandes empresas e indústrias que quisessem se instalar 

em Campos. 

 
O FUNDECAM desde o seu início financiou projetos acima de R$50.000 e, em sua 

grande maioria, o Fundo atraiu empreendimentos que não eram existentes no 

município. Os objetivos destas ações eram a geração de emprego para os habitantes 

de Campos dos Goytacazes e o “desenvolvimento” econômico da cidade, além da 

produção de alternativas para a economia diante de um futuro esgotamento do 

petróleo da região, o que acarretaria o fim dos recursos provenientes dos royalties do 

petróleo. (CASTRO; GOMES 2013, p. 1517). 

 

Na entrevista concedida para esta pesquisa, o diretor do Fundecam, o superintendente 

Rodrigo Lira, coloca as quais os objetivos para o Fundecam na gestão atual do governo de 

Rafael Diniz. Por mais que existam outras entrevistas do superintendente que sejam de acesso 

público, nessa pesquisa ele será identificado como RL. 

 

 
13Fonte: Matéria no Site da Prefeitura 

 
14 Após 2001 surgiram outros dois decretos de Lei (link na referência). 
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RL: A gente reinventou o Fundecam na atual gestão... e obviamente 

dentro de uma nova realidade. 

 

(...) 

 

Então... nós temos muitas frentes importantes, primeiro pensar em 

incentivar, criar... e esse é um dos objetivos da nossa política de 

desenvolvimento econômico local, criar um ambiente favorável para 

negócios, e isso quer dizer o seguinte: é um ambiente 

desburocratizado, é um ambiente onde você tem um ecossistema de 

empreendedorismo e inovação funcionando, você tem aí uma política 

de financiamento dos pequenos negócios... então a gente começou a 

repensar o Fundecam a partir daí.  

 

Durante essa fala do “gestor”, em alguns momentos percebe-se que os termos 

utilizados remetem ao ramo de negócios e isso reafirma a ideia de que o programa é voltado 

em prol de um crescimento econômico da cidade, direcionado aos negócios e buscando 

fomentar o mercado empresarial através dos financiamentos. Nesse ponto de ter como 

objetivo o comércio no setor empresarial, o Fundecam lembra os “modos operante” das 

gestões anteriores, pois mesmo que o financiamento tenha sido direcionado aos pequenos 

empresários, ainda sim, a ideia principal de como gerir o programa, aparentemente continua a 

mesma.   

  O programa atualmente modificou a forma como funciona, pois, o formato anterior 

voltava os incentivos para as grandes empresas e o setor industrial com a ideia de gerar 

empregabilidade, mas segundo Rocha (2014) o crescimento em relação à empregabilidade 

local não funcionou como o esperado.  

 
Pode-se mesmo afirmar que o resultado das ações do Fundecam ocorridas entre os 

anos de 2002 e 2008 frustraram quaisquer expectativas de estímulo ao 

desenvolvimento local. Não havendo a criação do número de empregos prometidos e 

nem mesmo a manutenção ou permanência de boa parte daqueles postos de 

trabalhos criados à época, visto que tais se mostraram empregos temporários. 

(ROCHA, 2014, p. 31). 

 

Atualmente a gestão do Fundecam está ligada à secretária de Desenvolvimento 

econômico, com valores de empréstimos reduzidos e com cinco linhas de financiamentos para 

microcréditos direcionados para a agricultura familiar, para economia solidária, inovação, 

empreendedorismo, e o agrocana- este último não está presente nos folhetos oficiais ou na 

página oficial do Fundecam, mas é citado em entrevistas cedidas pelo diretor do programa e 

em matérias de sites. Os empréstimos podem ser de 1.000 até 50.000 reais, os valores das 

parcelas e dos juros variam de acordo com cada linha de financiamento. O interessante é 

perceber que a forma de funcionamento do Fundecam mudou, abrangendo setores que antes 
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não eram beneficiados por esse projeto, e que leva ao questionamento se de fato todos os 

setores que o programa busca atingir, estão tendo assistência. 15 

 
Inaugura-se então, um novo tempo para o Fundecam. Outros gestores, outros 

propósitos, outras e melhores escolhas para estimular o desenvolvimento, agora com 

claras conotações locais e endógenas. [...] Desta forma o Fundecam passou a ter uma 

equipe gestora de formação técnica, experiente e afinada, habituada a trabalhar em 

conjunto por vários anos. O antes combalido Fundo de Desenvolvimento de Campos 

passou por um radical choque de gestão. A mudança teve início com a criação de um 

novo e melhor arcabouço legal para o Fundo. (ROCHA, 2014, p. 32) 

 

O Fundecam possui duas unidades de atendimento para os que procuram o 

microcrédito, uma delas fica localizada na sede da prefeitura com um espaço reservado para o 

programa, e a outra fica localizada no mesmo lugar em que funciona a Casa do 

Empreendedor, porém com sedes separadas. Isso foi percebido através de três visitas 

realizadas aos locais em que as estruturas estão em funcionamento e foi visto que na sede da 

prefeitura- Rua Coronel Ponciano de Azeredo, n° 47, Santo Amaro, Funcionamento de 9hrs as 

17hrs- existem ao redor da sede principal salas de secretarias e programas municipais, e 

dentre as salas existentes naquele espaço há um local específico para o departamento do 

Fundecama, com o slogan do programa, uma sala com boa estrutura (bem equipada, pintada, 

com ar-refrigerado), espaço de recepção (com cadeiras e dois recepcionistas), e demais 

compartimentos divididos em espaços específicos para os funcionários (com sala para o 

diretor da superintendência 16 , local para armazenamento de documentos e espaço com 

cadeiras e computadores). 

O outro local do programa fica situado no mesmo lugar que a Casa do Empreendedor- 

Rua São Salvador Corrêa, n° 21, Centro, Funcionamento de 9hrs as 17hrs- porém não 

dividem o mesmo espaço, pois ao lado da sede principal há outro espaço físico que é onde o 

Fundecam funciona. Foram realizadas duas visitas à unidade e o que pode ser percebido é o 

fato de que essa estrutura é menor que e a unidade situada na sede da prefeitura, mas ainda 

assim, o local possui instalações aparentemente adequadas para o funcionamento e 

implementação da política pública municipal em questão, pois a sala é climatizada, possui 

cadeiras na entrada para uma possível espera no atendimento, ao fundo há uma mesa 

comprida com computadores e divisórias para que os funcionários que trabalham com a 

análise de crédito possam exercer sua função, e do outro lado da sala existe uma mesa de 

trabalho separada para a gerente do programa, há também armários com gavetas para o 

 
15Informações coletadas no site da prefeitura. 
16 De acordo com as matérias e entrevistas cedidas pelo próprio diretor, o Fundecam pode ser entendido com 

uma superintendência, pois o programa possui certa autonomia dentro da Secretária de Desenvolvimento 

Econômico. 
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armazenamento dos documentos (segundo os funcionários os documentos guardados contém 

os perfis dos beneficiados, créditos para análise, entre outros)17.  

 
A Casa do Empreendedor é a centralização de vários serviços para o 

empresário em um mesmo ambiente, facilitando o atendimento. Ao invés do 

paradigma burocrático tradicional, que é a demora na abertura de uma empresa, 

estamos trabalhando na desburocratização e a agilidade para incentivar ainda mais o 

empreendedorismo. As linhas de financiamento do Fundecam, além de fomento 

financeiro há ainda orientação na gestão do negócio — disse o superintendente, 

Rodrigo Lira.  

Lançados no final do ano passado, o Fundecam Agricultura Familiar, durante 

a “Caravana Campos para Além dos Royalties” e o Fundecam Economia Solidária, 

no 4º Festival de Economia Solidária tiveram os primeiros contratos assinados em 

dezembro. O primeiro foi firmado com um produtor de leite de Espírito Santinho, 

região Norte do município e o segundo com a Cooperativa de Recicláveis Cata Sol, 

para a liberação de R$ 30 mil em condições especiais para a compra de um 

caminhão, que vai facilitar o trabalho da cooperativa. (PREFEITURA DE 

CAMPOS, 2018). 

 

Algumas gestões municipais passaram pelo programa desde a sua fundação, são os 

governos de Arnaldo França Vianna (1998-2004), Carlos Alberto Tavares Campista (2005-

2005), Alexandre Marcos Mocaiber Cardoso (2005-2008), Roberto Henriques Silveira (2008-

2008), Silveira, Rosinha Garotinho (2009-2013)18, e na atualidade a gestão de Rafael Diniz 

eleito em 2017. Após essas gestões, em 2018 deu-se início a Investigação Parlamentar de 

Inquérito- devido a que o rombo no Fundecam chegava a 402 milhões de reais, sendo que 33 

empresas ainda devem os empréstimos milionários que pegaram com a prefeitura. No dia 27 

de novembro de 2018foi aberta uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar 

sobre o dinheiro que a prefeitura havia emprestado aos empresários e que não houve o 

pagamento por parte dos mesmos.19 

  No dia 1° de abril de 2019 aconteceu na Câmara dos Vereadores de Campos a 

primeira reunião da CPI do Fundecam. De acordo com o Jornal Folha1,o presidente da 

comissão foi Jorginho Virgílio, como relatores estavam os vereadores Abu, Luiz Alberto 

Neném, Paulo Arantes, e Silvinho Martins junto com um advogado e um economista (a 

matéria não revelou o nome dos últimos membros). A CPI foi instaurada em 25 de março, o 

vereador Jorginho foi quem fez o pedido dessa investigação para que fosse apurado o déficit 

da prefeitura ligado ao Fundecam20. 

 
17Site da Prefeitura de Campos. 
18 Vereadores que foram prefeitos (link na referência).  
19 Portal Folha1. 
20 Site Folha 1. 
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Na entrevista concedida para esta pesquisa, o diretor do Fundecam falou sobre os 

débitos de grandes empresas ao programa de crédito, e falou também sobre os valores 

atualizados da dívida.  

 

LR: Por que por exemplo, que tipo de negócio a gente vai financiar 

aqui? o Fundecam nunca soube responder essa pergunta, então 

historicamente o Fundecam... financiou... fábrica de macarrão, fábrica 

de frauda, indústria de acetona, quer dizer... tudo o que quisesse vir 

pra cá, era possível de ser financiado pelo Fundecam, consequências 

disso... foi uma inadimplência gigantesca, hoje... ultrapassa meio 

bilhão. 

LR:E.... com a celebração de contratos precários, contratos frágeis, 

que fizeram hoje com que quarenta empresas por exemplo devam ao 

Fundecam, uma quantia atualizada que passa do meio bilhão de reais, 

obviamente que é um... um... recurso que faz muita falta ao 

município... ao município, aos cofres públicos, e....para investimentos 

hoje por exemplo que no momento de escassez, seria muito 

importante pra cidade. 

 

As informações obtidas na entrevista revelam o valor “oficial” do rombo no Fundecam 

que o entrevistador muitas vezes ressalta, confirmando as notícias sobre a CPI do Fundecam 

na gestão do então prefeito Arnaldo Vianna (2001- 2004), de que os contratos eram 

aparentemente bastante favoráveis as empresas, pois na época o governo municipal cedia 

empréstimos com valores altos às empresas, e a uma delas foi cedido um terreno que estava 

sob domínio do município. As empresas que se instalaram em Campos nessa época, fazendo 

uso de empréstimos do Fundecam, não pagaram os financiamentos, segundo algumas 

matérias nos sites, uma fábrica de macarrão que com declaração de falência no Estado do ES.  

 Um dos primeiros indícios do rombo no Fundecam foi da fábrica de macarrão 

Duvêneto Indústria de Alimentos Ltda, localizada em Baixa Grande. A empresa em questão 

veio para a cidade de Campos falida, pois a antiga sede da empresa que ficava no Estado do 

Espírito Santo decretou falência. Em 2004 a prefeitura de Campos deu cessão de posse à 

fábrica e relação a um terreno de 87.551,1300 m², na época além das terras para a instalação 

da fábrica a empresa conseguiu também empréstimos com o Fundecam, que inicialmente 

eram de 4,6 milhões e com o passar do tempo o empréstimo estava correspondendo a um 

valor de 22, 6 milhões de reais, segundo o site oficial da prefeitura o valor atualizado da 

dívida corresponde a 95 milhões de reais. 

 
 

O caso da fábrica de macarrão é emblemático. A empresa firmou contrato com o 

Fundecam em 26 de fevereiro de 2004 para implantar uma indústria de massas na 

Baixada Campista, com um financiamento inicial de R$ 4,6 milhões. 
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Posteriormente, não tendo pago nenhuma parcela do valor financiado, conseguiu 

assinar vários aditivos, com a liberação de valores que chegaram a R$ 22,6 milhões. 

Em 2008, a empresa fechou as portas, levando consigo todas as máquinas e 

equipamentos financiados, que estavam alienados fiduciariamente a favor do Fundo. 

Nenhuma parcela do empréstimo foi paga. Ao longo do processo que a Prefeitura de 

Campos move na Justiça desde 2010, os devedores nunca foram encontrados para 

serem citados. Além de se beneficiar de empréstimos do Fundecam, a indústria de 

alimentos obteve a cessão de posse da área que ocupava em Baixa Grande, 

beneficiada por uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Campos em 2017. Esta 

doação, no entanto, nunca foi formalizada pelo Poder Executivo. (PREFEITURA 

DE CAMPOS, 2018). 

 

A ideia de gerar emprego no município através da instalação dessa fábrica foi um 

fracasso segundo os sites, pois em pouco tempo de funcionamento a empresa fechou e não 

pagou sua dívida com a prefeitura. A Procuradoria Geral do Município determinou o 

fechamento do galpão, mas em outubro de 2018 a prefeitura de Campos conseguiu uma 

reintegração de posse do terreno. 

 
O discurso de desenvolvimento utilizado pelos gestores municipais ao referirem-se 

ao Fundecam não condiz, como se tentou comprovar nessa monografia, com as 

ações que o Fundo promoveu. Foram trazidas empresa que não faziam parte do 

município, isto é, que não possuíam uma ligação com a dinâmica do mesmo, não 

fomentando as forças endógenas que este possui, ou seja, as potencialidades locais. 

(GOMES 2010, p. 27). 

 

O Fundecam é gerido como uma “superintendência” dentro da prefeitura municipal e 

trabalha com linhas de incentivo econômico amplo, com algumas linhas de financiamento e 

consequentemente com atribuições diferentes também, pois cada linha de crédito demanda 

tipos de atividades diferentes, mas de modo geral, essa superintendência se baseia em alguns 

critérios padrões de funcionamento. 

 

Entrevistadora: Como o Fundecam se encaixa, como uma 

superintendência, política pública, órgão público municipal? 

 

LR: É, o Fundecam hoje depois de algumas reformas administrativas 

ele passou a ser uma superintendência, vinculado à Secretária de 

Desenvolvimento Econômico. 

Com as mudanças de governo que ocorreram até aqui, o Fundecam foi 

sofrendo alterações no “modus operante” e segundo entrevistas 

cedidas pelo diretor do programa e até mesmo pelo atual prefeito 

Rafael Diniz, o Fundecam foi “repaginado”. De acordo com o material 

(artigos, matérias, monografias) analisado para a pesquisa, o programa 

em questão possui atualmente linhas de financiamento que não antes 

existiam. 

 

  A Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes – 

FUNDECAM tem as seguintes atribuições e competências: 
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 I - Atuar com o objetivo de criar um ambiente favorável aos negócios 

e à atração de investimentos, permitindo a qualificação da mão de 

obra;  

II - Estimular a competitividade das empresas e o acesso a novas 

tecnologias;  

III - oferecer novas linhas de crédito e investindo em infraestrutura; 

IV – Fomentar o desenvolvimento do Município através do 

financiamento de projetos que gerem emprego e renda; desde que 

compatíveis com as peculiaridades do Município e aprovados pelo 

Conselho Gestor encarregado da análise e avaliação de cada 

investimento proposto; 

 V – Exercer outras atividades correlatas.21 

 

2.2. MICROCRÉDITO22 

 

O crédito Rural no Brasil obteve maior importância com a Lei n° 4.829 de 5 de 

novembro de 1995, e segundo BIANCHINE (2015) dentre os objetivos com a criação dessa 

lei, está a ideia de proporcionar o financiamento de complexos agroindustriais e isso pode ser 

percebido com as concessões para os commodities ligados ao setor agroindustrial e 

agroexportador, fazendo com que 70% dos estabelecimentos agropecuários não fossem 

atendidos com os créditos liberados pelo governo na época. 

Pode-se perceber que inicialmente a política de Crédito Rural não foi direcionada aos 

pequenos agricultores, mas a partir das modificações nas políticas voltadas para o setor, 

algumas linhas de crédito foram criadas atendendo os agricultores com menor produção, 

fazendo com que os créditos rurais ficassem mais democráticos. Dentre as políticas que foram 

criadas destaca-se o Pronaf e suas linhas de financiamento a nível nacional, fazendo com que 

os pequenos produtores tivessem maior projeção no país. 

Com o surgimento de políticas como o Pronaf que buscam atender aos agricultores 

que produzem em menor escala, houve um fortalecimento desse modo de produção e isso 

acabou refletindo nos municípios, seja no aumento da produção agrícola por parte desses 

produtores ou na diversificação alimentar. Mesmo os municípios que não obtiveram retorno 

com as políticas nacionais, a importância que o pequeno produtor obteve, fez com que 

políticas municipais fossem criadas para esse grupo, visando maior circulação econômica, 

diversificação alimentar, e abastecimento dos mercados locais.  

 
21Site da Prefeitura (referência). 
22 Folha 1 
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A política municipal que esse trabalho busca analisar, refere-se aos incentivos 

oferecidos aos pequenos produtores rurais através do Fundecam. O programa visa atender 

alguns setores da economia local, dentre eles está incluída agricultura familiar e economia 

solidária. O programa possui juros de 2% a 6% a. a. com prazo de 1 ano a 3 anos para o 

pagamento dos empréstimos, e os créditos variam de R$ 10.000 a R$ 50.000 mil. Segundo 

AZEREDO (2018) o orçamento do Fundecam em 2002 foi de R$10.000.000 milhões, em 

2008 atingiu quase R$80.000.000 milhões, em 2012 o orçamento caiu para quase 

R$30.000.000, e em 2014 o valor foi menor que R$10.000.000 milhões, isso por conta da alta 

inadimplência dos beneficiados na época (o programa beneficiava grandes empresas). Não foi 

possível ter acesso aos orçamentos dos anos mais recentes, pois os dados não foram 

encontrados nos sites da prefeitura e não foi fornecido o material nos locais físicos do 

Fundecam. 

O Fundecam mudou a forma de atuação, pois como foi mencionado no decorrer do 

texto o programa era voltado para empréstimos de grandes empresas, e na gestão atual da 

prefeitura de Campos o Fundecam direcionou os créditos a pequenos empreendedores e os 

trabalhadores rurais. De acordo com as informações obtidas de uma entrevista realizada com 

o diretor do Fundecam para o site Folha1, compreende-se que o programa possui atualmente 

três frentes, a primeira é voltada para bolsa de iniciação científica, tecnologia e 

empreendedorismo; a segunda é direcionada para o apoio tecnológico às empresas da cidade; 

e a terceira seria a reestruturação do microcrédito que junto de parcerias com universidades e 

o Sebrae, a intenção é dar orientação e acompanhamento aos micro empresários que 

solicitariam empréstimos do Fundecam. 

Segundo matérias no site da prefeitura, existem algumas iniciativas fomentadas pelo 

Fundecam além dos empréstimos e mais de quatro linhas de financiamento, porém o trabalho 

está voltado para o financiamento da agricultura familiar, e na busca de entender sobre os 

microcréditos apenas quatro linhas estão em folhetos explicativos, e durante as entrevistas 

realizadas com os gestores do programa foram mencionadas iniciativas em parceria com o 

Fundecam, mas não foram mencionadas outras linhas de financiamento além de quatro. 

Portanto, as análises sobre os financiamentos serão realizadas em relação aos empréstimos 

para Inovação, Empreendedorismo, Economia Solidária, e Agricultura Familiar. 
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2.2.1 Empreendedorismo 

 

  De acordo com as informações no site da prefeitura23, existem duas formas para o 

empréstimo Empreendedor e uma delas é o capital de giro, em que o empresário pode solicitar 

no 1° crédito o empréstimo de R$4.000 e no 2°crédito o valor de R$ 6.000, com prazo para 

pagamento de 9 meses a 12 meses, o dinheiro deve ser destinado para a compra de 

mercadorias e produtos que serão usados de imediato; a outra forma de empréstimo é o capital 

fixo que tem o valor de empréstimo no 1° crédito de R$6.000 e no 2° crédito o valor de R$ 

9.000, com prazo de pagamento de 12 meses a 15 meses, esse crédito é voltado para a compra 

de equipamentos, para realizar obras, é entendido como um investimento a longo prazo.  

O beneficiário que comprovar todo o pagamento das parcelas em dia e o uso correto 

dos recursos (como no planejamento inicial), o empreendedor poderá renovar o empréstimo 

com acréscimo de 50%, essa renovação é denominada de 2° crédito. O valor dos empréstimos 

oferecidos a linha Empreendedor possui parcelas de pagamento dos empréstimos que variam 

de R$168,48 a R$1.008,36, todos os valores com juros 0,17% ao mês. De acordo com o Site 

da Prefeitura, desde o ano de 2017 até maio de 2019, a linha para Empreendedor financiou 

empréstimos para 409 empresários. 

  Para obter o empréstimo no Fundecam Empreendedor, é necessário ter boas 

referências pessoais, nome limpo no SPC e SERASA, 6 meses de experiência na aérea, morar 

no município há 2 anos, o avalista precisa comprovar capacidade de pagamento; e tanto o 

avalista quanto o beneficiado e seus respectivos parceiros, necessitam apresentar RG, CPF, 

comprovante de residência e cópia da certidão de casamento. É necessário também, estar em 

funcionamento há no mínimo seis meses e com perspectiva de lucro bruto anual de até 240 

mil. De acordo com o site da prefeitura, o investidor deverá também ter contrato assinado no 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) e no Embrapil (Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial). 

Em uma entrevista concedida para essa pesquisa, duas funcionárias do Fundecam 

foram entrevistadas na unidade que fica localizada junto com a Casa do Empreendedor. Uma 

das funcionárias ocupa o cargo de agente de crédito e a outra está como estagiária. Durante a 

entrevistada foi falado sobre a linha de crédito Empreendedor, e de acordo com as 

informações fornecidas foi entendido que o valor do empréstimo é depositado na conta do 

beneficiário, que por sua vez precisa ter a conta no Banco do Brasil que é a instituição 

 
23Site da Prefeitura de Campos (referência).  
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parceira do programa, e então os empreendedores pegam um boleto na sede do Fundecam 

para que sejam efetuados os pagamentos das parcelas do financiamento; outra informação 

obtida na entrevista é de que no ano de 2018 o crédito para Empreendedor ajudou a manter 

217 empreendimentos e gerou 4 novos postos de trabalho.  

Em outra entrevista realizada com mais um membro da gestão do programa, o 

superintendente do Fundecam também cedeu uma entrevista para a pesquisae falou sobre a 

linha de crédito Empreendedor.  

 

LR: A gente empresta dinheiro pra ele investir e aumentar o negócio 

dele, pra poder gerar emprego e manter o próprio trabalho dele, então 

assim a gente só nesses últimos anos fizemos quase seiscentos 

empréstimos desse aqui, foram muitos empréstimos né. 

 

  Nesse trecho da entrevista é fornecido o número de empréstimos realizados nessa 

linha de crédito do programa, informação essa que não foi possível ter acesso nos lugares 

físicos em que o programa está localizado, é colocada também a visão do diretor em relação 

ao objetivo que o crédito Empreendedor buscar atingir. 

 

2.2.2 Inovação 

 

Segundo o site da prefeitura 24  o Fundecam Inovação em parceria com a Embrap 

(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e com o Sebraetec (produto do Sebrae 

que disponibiliza serviços tecnológicos), incentiva o ramo tecnológico no município através 

do financiamento voltado para o microempreendedor individual, em que a empresa aporta 

70% do necessário para o investimento no negócio do beneficiário, e a prefeitura entra com 

30% através do financiamento pelo Fundecam. Ainda de acordo com o site, o Fundecam 

Inovação beneficiou 18 empresas de pequeno e médio porte durante ano de 2018, e beneficiou 

7 empresas no ano 2019.  

Na entrevista realizada com as duas funcionárias do Fundecam foi falado mais sobre 

essa linha de crédito e a diferença entre o crédito Inovação e Empreendedor. As funcionárias 

serão identificadas da seguinte maneira: a entrevistada que trabalha como agente de crédito 

será identificada como F1 e a entrevistada que está como estagiária, será identificada como 

F2.  

 

 
24Site da Prefeitura (referência).  
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F1:Mas o... inovação sim, é obrigatório pra solicitar o crédito é  ter o 

CNPJ por causa do Sebraetec, porque eles fazem uma consultoria... á 

parceria né...com  o Sebrae é nessa consultoria aqui, que o Sebrae faz. 

 

Entrevistadora: Essa é a diferença entre o Inovação e o 

Empreendedor? 

 

F1: E os valores, porque o Sebraetec é... o inovação é só equipamento 

ou reforma, não tem capital de giro. 

 

F2:É que no inovação a visita que é feita é levada ao Sebrae com tudo 

o que foi visto no local; lá o design faz o projeto e conversa com o 

empreendedor. 

 

F1:Com parceria do Fundo o cliente paga só 30% do valor da 

consultoria no Sebrae 

 

(...) 

 

F2:Pra contratar o crédito precisa fazer a consultoria, é um pacote 

né...  

Com esses trechos de entrevistas entende-se a diferença do crédito 

Inovação para o crédito Empreendedor, pois ambos fornecem 

empréstimos a micro empresários, porém na linha Inovação é 

necessário CNPJ e isso não é requisito obrigatório em outro tipo de 

crédito, outra diferença é a obrigatoriamente de que o beneficiário 

precisa pagar pela consultoria do Sebrae, e só então terá o empréstimo 

é avaliado. Isso explica o motivo da Embrap custear 70% dos projetos 

nessa linha de crédito.    

 

Na entrevista feita com o diretor do Fundecam, ele também fala sobre a linha de 

crédito para o Fundecam Inovação. 

 

LR: Dois mecanismos de incentivo a inovação muito importantes, 

mas subutilizados, um deles é o Sebratec... é um mecanismo que 

existe dentro do Sebrae, o Sebraetec ele subsidia setenta por cento do 

projeto de inovação, ou seja, pra um empresário e muito bom, você 

quer criar um site e um e-commerce, você teria que pagar vamos 

supor, mil reais no projeto, o Sebrae pega setecentos reais pra você, e 

você paga trezentos, não é legal isso? muito bom né? O outro 

mecanismo, Embrapii... empresa brasileira de apoio a pesquisa e 

inovação industrial, então a Embrapii é muito parecido com o 

Sebraetec, subsidia também projeto de inovação pra indústria. 

 

LR: Às vezes os empresários não fazem, não aderem a esses 

programas aqui, porque as vezes não tem os trinta por cento pra pagar 

o projeto, ou as vezes eles não tem o investimento necessário pra fazer 

o que foi sugerido pelo projeto, o projeto fala assim ó: você deve fazer 

isso, e isso aqui, mas você tem que fazer uma obra, você tem que 
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comprar um equipamento, onde é que o Fundecam entrou? 

Exatamente nessa lacuna, a gente financia os trinta por cento da contra 

partida dos projetos, e a gente financia também os investimentos 

necessários pra execução do projeto, até o valor de cinquenta mil 

reais. 

 

No trecho da entrevista acima, o diretor do Fundecam explica o motivo que gerou a 

linha de crédito Fundecam, e fica entendido que já havia um projeto da Embrapii, em que um 

planejamento de projeto para um negócio era custeado pela empresa em 70% e o 

microempresário pagaria os outros 30% restante, mas ainda sim o projeto não era muito 

procurado, e então o Fundecam entra com essa linha de crédito e financia os 30% do 

beneficiado e concede empréstimo para a compra de mercadorias, maquinário e realização de 

obras. Dentro da linha de crédito Inovação, esses créditos são o Capital de Giro e O Capital 

Fixo.  

Os empréstimos no crédito Inovação são os maiores valores dentre as linhas de 

crédito, no financiamento para o Inovação os valores variam de R$10.000 a R$50.000 mil, 

com prazos de pagamento que vão de 12 meses a 36 meses, com juros de 6% a.a, e parcelas 

de pagamento com o menor valor de R$30,42 e o maior de R$4.303,32 mil. Segundo 

informações obtidas na entrevista com as funcionárias, em 2018 o crédito para Inovação 

ajudou a manter 33 empreendimentos e gerou 20 postos de trabalho. 

Para ter acesso ao crédito na linha Inovação é necessário ter CNPJ, é obrigatório tanto 

o beneficiário quanto o avalista e seus respectivos parceiros, apresentarem CPF, RG, 

comprovante de residência e cópia da certidão de casamento. Além dessa documentação, o 

beneficiário precisa ter boas referências pessoais, nome limpo do SPC e SERASA, ter 6 

meses de experiência no ramo, morar no município há dois anos, ter um avalista com 

capacidade de pagamento, e precisa ter contrato assinado com o SEBRAETEC e EMBRAPII 

(no que diz respeito a consultoria). 

 

2.2.3Economia Solidária 

 

De acordo com o Site da Prefeitura25, o Fundecam Solidário busca apoiar a economia 

solidária através de financiamentos com as menores taxas de juros no mercado, pois acredita 

que essa é uma categoria nova e importante para o setor econômico. Entendem que além dos 

produtores rurais, outros setores da economia local podem ser beneficiados com essa linha de 

 
25 Site da Prefeitura (contido na referência).  .  
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crédito, como os artesãos, catadores de lixo reciclável, entre outros.26 Ainda de acordo com o 

site da prefeitura, foi criado em 2017 pela atual gestão do município o Decreto N° 220/2017, 

como forma de oferecer apoio específico ao setor da Economia Solidária.27 

A entrevista feita com as duas funcionárias do Fundecam foi realizada ao mesmo 

tempo, e uma terceira funcionária que não concedeu entrevista, mas interrompeu durante as 

falas da estagiária, será identificada como F.   

 

Entrevistadora: A linha Economia Solidária não funciona com o 

mesmo método de empréstimo o crédito Inovação? 

F1: As visitas são feitas mas... o levantamento é feito mas... 

F2: Sobre a economia solidária, eu tava... digitando né... ai eu vi lá 

que tem que ter um grupo de... 

F1: ...No mínimo quantas pessoas? 

F2: Acho que é três ou quatro, mais ou menos, pessoas... que 

trabalham juntos num... não é uma formação de uma cooperativa 

porque eles não dividem o lucro, mas eles usam os mesmos aparatos 

vamo dizer, teve um grupo aqui que tava de precisando de uma tenda, 

pra poder... fazer feira né, que faz feira aqui... aí só sei que foi isso, ai 

eles se juntaram pra comprar essa tenda, ai eles pediram um 

empréstimo aqui pra poder comprar essa tenda, aí eles entram os 

quatro entram com o mesmo pedido, que é o mesmo fim, e eles são 

avalista um dos outros, não precisando de uma outra pessoa de fora, 

porque com o empreendedor e o inovação, é... você tem um único 

cliente e... você precisa de um avalista de fora, que não more na 

mesma casa que a pessoa, é... seria o... como é que fala? 

F: Empreendedor e inovação... 

F2: ... é... 

F: ...Um critério. 

F2: Isso, é um dos critérios do programa, já é... esse de economia 

solidária não, um é avalista do outro, entram com o mesmo pedido de 

crédito ai o crédito é dividido igualmente pra todos eles, vamo dizer 

assim, que o orçamento da tenda que eles trouxeram deu seis mil reais, 

ai você  tem três pessoas, ai vai sair dois mil reais pra cada um, ai cada 

um vai pegar dois mil reais de empréstimo... é dividido o valor pra 

eles, ai cada um paga dois mil reais, seria dois mil reais de 

empréstimo pra cada um... e um é avalista do outro. 

F1: Mas ai eles tem que ter o Pronaf também. 

F2: É... tem que ter adesão ao Pronaf 

Entrevistadora: Pra economia solidária tem que ta participando do 

Pronaf? 

F2: E agricultura familiar também. 

 
26Site da Prefeitua (na referência).  

 
27 Decreto (link na referência).  
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Nesse trecho da entrevista foi possível entender, com o exemplo colocado, como 

funciona o procedimento para o crédito da linha de Economia Solidária e a diferença dessa 

linha para os créditos: Empreendedor e Inovação. Ficou entendido que para um grupo ser 

beneficiado com a linha de crédito Economia Solidária, precisa ser cadastrado no Pronaf, 

fazer um pedido em conjunto, em seguida os agentes do Fundecam realizam visitações ao 

local de trabalho dessas pessoas, fazem um relatório com o levantamento do lugar e então o 

empréstimo é realizado para o grupo, e cada membro recebe um valor correspondente ao 

empréstimo total.28 

A diferença dessa linha de crédito para as anteriores é o fato de que o empréstimo é 

realizado em conjunto, o que não acontece com os empréstimos já mencionados 

anteriormente, além disso, no crédito Economia Solidária os membros do grupo são avalistas 

uns dos outros, e no financiamento para Empreendedor e Inovação é necessário somente um 

avalista, e que o mesmo não resida junto com o beneficiário  

O diretor do Fundecam também falou sobre a linha de crédito Economia Solidária. 

 

LR: E ai... além do empreendedorismo, a gente pensou exatamente 

dentro das vocações locais né... pensar em economias alternativas, a 

gente pensou em uma outra aqui que é muito legal, Economia 

Solidária... Economia Solidária existe um fórum na cidade da 

Economia Solidária, existe uma incubadora tecnológica que funciona 

na UENF, incubadora tecnológica da Economia Solidária né... 

 

Entrevistadora: ... O que é uma incubadora tecnológica? 

 

RL: Uma incubadora,  é um mecanismo para dar suporte a 

determinadas organizações... 

 

(...) 

 

RL: Então o papel da incubadora é exatamente dar esse suporte inicial 

pra que essas organizações possam... entrar no mercado de uma forma 

mais ciente né... assertiva 

 

(...) 

 

RL:E  ai... a gente identificou que tinham mais de duzentas redes da 

economia solidária aqui no município, costureiras, artesão, coleta 

seletiva, muitas... redes assim, diferentes né... pessoal da agroecologia. 

 

(...) 

 
28 Dite da Prefeitura (na referência) 
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RL: A gente criou esse mecanismo do aval solidário né... um avaliada 

pro outro. 

 

 A fala do entrevistado é complementada de maneira mais aprofundada pela fala das 

funcionárias na entrevista realizada com elas. Nesse trecho o diretor do programa fala sobre 

um departamento de pesquisa voltado para economia solidária que existe na UENF, e outra 

vez o termo utilizado faz referência ao mercado empresarial, pois o termo “incubadora 

tecnológica”29 é referente ao desenvolvimento de pesquisa para serem aplicadas em empresas, 

e os termos com ideias voltadas para mercado, em uma perspectiva mercadológica, são 

recorrentes na fala do diretor. O entrevistado trouxe também exemplos de modalidades de 

economia solidária existentes no município de Campos, e com relação a isso é interessante 

destacar que foi criada em 2018 uma iniciativa vinculada ao Fundecam, para catadores de lixo 

reciclável.30 

Os créditos para a linha Economia Solidária são divididos em empréstimos individuais 

e empréstimos em grupo. Os valores de crédito para financiamento individual variam de 

R$1.000 a R$3.000, com prazos de pagamentos de 12 meses a 36 meses, a parcela mais baixa 

de juros é de R$11,08 e a mais alta é de R$95.28. Os valores de empréstimo que 

correspondem ao grupo são de R$10.000, R$20.00 e R$30.000 mil, com prazo de pagamento 

de 12 meses a 36 meses, com juros correspondente a 2% a.a e carência de até 6 meses, a 

menor parcela de juros é de R$110,84 e a maior é de R$952,85.  

Para além dos procedimentos descritos na entrevista, é preciso entender também os 

critérios relacionados á documentação Os beneficiários precisam corresponder a alguns 

critérios para obter o crédito, é exigido que no grupo um membro seja avalista do outro, 

precisam ter boas referências, nome limpo no SPC e no Serasa, com experiência de 6 meses 

no área, morar no município há dois anos, ter carta de adesão ao Fórum Municipal de 

Economia Solidária com atividades que os reconheçam como integrantes dessa economia, e 

ter proposta de financiamento. É necessário também que todos no grupo tenham certidão de 

nascimento ou casamento, CPF, RG, e comprovante de residência.  

 

 

 

 
29Incubadora tecnologia: tem como objetivo desenvolver o empreendedorismo social estimulando a cultura 

empreendedora e inovadora da comunidade, aplicando a visão social e inovadora na gestão dos empresários. 

(link na referência).  
30 Site prefeitura de Campos (na referência). 
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2.2.4Agricultura Familiar 

 

Segundo o Site da prefeitura, o Fundecam tem o intuito de incentivar a agricultura e a 

pecuária no município buscando trazer qualidade de vida e ampliação da cidadania no meio 

rural. Ainda de acordo com o site, o programa é um dos maiores incentivadores do pequeno 

produtor rural no município nos últimos anos, e através do benefício oferecido pela linha de 

crédito, o produtor passa a ter como investir.31 

Em um trecho da entrevista, o diretor do Fundecam fala sobre quais benefícios o 

programa oferece aos agricultores. 

 

RL: E mais uma vez a gente entendeu que já existia uma linha de 

financiamento voltada pra agricultura familiar que é o Pronaf. 

 

Entrevistadora: Essa linha já pra agricultura familiar já existia? 

 

RL: não... pelo Fundecam agricultura familiar não... então o que que a 

gente pensou? Se a gente criar uma linha de financiamento própria pra 

agricultura familiar, a gente vai concorrer com o Pronaf, a pessoa vai 

olhar assim e vai falar assim: a... eu vou pegar um Fundecam ou eu 

vou pegar um Pronaf? ai o que que a gente pensou? Nós vamos... fazer 

uma parceria, o agricultor pega o Pronaf que já é uma política federal 

de financiamento subsidiado, você tem juros por exemplo de quatro 

por cento ao ano e tal, cinco por cento, e... a gente complementa, se... 

esse agricultor familiar que pegou o Pronaf, ele é pronafista né... 

pegou o dinheiro, investiu lá na fazenda dele e tal, se ele pagar em dia, 

ele comprova pra gente que ele tá pagando em dia, a gente devolve o 

juros pra ele, ou seja, dentro da política do Fundecam agricultura 

familiar, o produtor pode investir no negócio dele em Campos, a juros 

zero, ele já é subsidiado pelo Pronaf e a gente ainda devolve o juros 

dele, se ele pagar em dia. 

 

O entrevistado explica como funciona a linha Fundecam Agricultura Familiar, e 

ressalta o papel do Pronaf enquanto política pública federal, mostrando que o Fundecam 

complementa essa política para aos produtores rurais que são pronafistas no município. Na 

fala do entrevistado “o produtor pode investir no seu negócio”, mostra uma visão mercantil 

que é colocada sobre a atividade agrícola, remetendo a ideia do programa que é voltada para 

incentivar o setor financeiro em Campos. Ao longo da fala foi mencionada uma preocupação 

de respaldo financeiro aos pequenos produtores rurais de Campos, mas não foi citado algo 

 
31Site da Prefeitura (links na referência).  
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sobre um acompanhamento da produção desses produtores, ou uma preocupação com a 

situação social com esses trabalhadores rurais.   

 

Entrevistadora: As outras linhas pagam juros e vocês têm um 

retorno, qual o retorno da agricultura familiar pra vocês?  

 

RL: É... então, o Fundecam ele não é um banco né, e muito menos um 

banco privado, se fosse um banco privado o objetivo era dinheiro... o 

objetivo do Fundecam e obviamente da prefeitura é diferente... é um 

objetivo social... é um objetivo assim, da melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e que passam... pelo entendimento dessas demandas 

e da criação de políticas públicas pra que essas demandas sejam 

atendidas, então o Fundecam é uma política pública né... o que a gente 

faz aqui são políticas públicas voltadas para o atendimento das 

necessidades, para as demandas da sociedade.  

 

Nessa parte da entrevista o diretor do Fundecam fala sobre os objetivos com a criação 

da linha Fundecam Agricultura Familiar, para ele o surgimento dessa linha de crédito se deu 

por motivos de atender demandas sociais, pois segundo o diretor, o Fundecam é uma política 

púbica que busca trazer qualidade de vida para as pessoas, através dos financiamentos de 

crédito. Como foi mencionado no parágrafo anterior, a linha para crédito rural é voltada 

diretamente para os microcréditos e ao longo da pesquisa realizada até aqui, não foi 

encontrado nenhum tipo de acompanhamento social ou algo do tipo, por parte da prefeitura ou 

mesmo do Fundecam, logo, entende-se que a preocupação maior por parte desse programa de 

crédito é fomentar a economia.  

O Fundecam com a linha voltada para agricultura familiar, tem como benefício aos 

produtores rurais a equalização dos juros do Pronaf. O agricultor que pagar em dia as parcelas 

do empréstimo ao programa do Governo Federal assina um contrato com oFundecam, e na 

medida em que o agricultor for pagando regularmente as parcelas do crédito com o Pornaf, ao 

findar essas parcelas o agricultor recebe um valor correspondente aos juros do crédito ao qual 

foi beneficiado, e o pagamento desse valor, é realizado pelo Fundecam. Desta maneira, o 

agricultor acaba pagando somente as parcelas do empréstimo. 

Para participar do programa, é necessário apresentar RG, CPF, contrato com o Pronaf, 

e preencher um cadastro no Fundecam; e para receber os juros de volta, o agricultor precisa 

apresentar um comprovante anualmente do pagamento em dia das prestações do Pronaf.  

Segundo as funcionárias que foram entrevistadas, essa linha de financiamento não é 

muito procurada, e alguns fatores levam a isso, já que de acordo com as funcionárias muitos 

trabalhadores rurais usam outras linhas de financiamento, como as linhas Inovação e 
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Empreendedor, pois nessas linhas de financiamento consegue-se crédito, e na linha para 

agricultura familiar os produtores precisam esperar o ano todo, para só então ter o reembolso 

dos juros. 

F2: Nunca tive contato também com nenhum processo da Agricultura 

Familiar, porque a demanda é pouca, porque o Pronaf, assim o que eu 

já ouvi falar aqui né... que algumas pessoas já vieram pedindo 

informação, é que a devolução do juros atem do Pronaf, quando a 

pessoa pega o empréstimo né pelo Pronaf, ai você comprova que de 

alguma forma, não sei como é que é feito realmente o processo, 

porque eu nunca acompanhei nenhum processo desse, mas é... tem 

algum mecanismo né que faz, que há devolução do valor do juros 

pagos ao Pronaf, que não é uma taxa de juros eu acho tão pequena, 

igual o que a gente pratica no empreendedor por exemplo. 

 

F1: Se gerou uns juros de vinte mil e pagando em dia, esses juros é 

devolvido, o Fundecam devolve, ai pega um montante e paga zero, 

porque o juros o Fundecam devolve. 

 

Entrevistadora:Aí os produtores comprovam aqui o pagamento em 

dia? 

 

F1: Comprova aqui...  

 

Outra questão interessante, que é colocada pelas funcionária tem haver com a 

divulgação dos créditos oferecidos pelo Fundecam: na última sexta feira do mês, um grupo de 

funcionários percorre alguns bairros divulgando o programa, mas o mesmo não acontece no 

área rural, portanto entende-se, que uma parte dos agricultores municipais não tem a 

informação sobre como funciona a linha de crédito para agricultura familiar, pois as 

informações são fornecidas nas sedes do Fundecam- ambas localizadas nos bairros centrais da 

cidade- e a maioria das informações estão divulgadas no site da prefeitura. O conjunto desses 

fatores pode ser um dos motivos pelo qual o Fundecam Agricultura Familiar, não tenha tanta 

procura. 
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CAPÍTULO 3. A CONCEPÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATRELADA AO 

FUNDECAM 

 

3.1 Uma discussão sobre o termo desenvolvimento 

 

A ideia sobre o que é desenvolvimento vem a ser discutida por vários autores e para 

maior entendimento sobre o tema, serão utilizados nessa pesquisa autores como Cláudio 

Alves Furtado, Joana Barros e Jorge Eduardo Durão, esses autores discutem sobre a origem 

do termo desenvolvimento nospaíses europeus e na América do Norte, e as consequências 

para os países que não são considerados desenvolvidos, dentre eles o Brasil. A aplicação do 

termo desenvolvimento associada ao crescimento econômico, faz com que sejam esquecidas 

outras vertentes que também fazem parte do desenvolvimento, como a questão ambiental e 

social.  

Partindo da premissa de que o desenvolvimento está atrelado fortemente a uma 

perspectiva economicista, muitas políticas públicas desenvolvidas também são voltadas para 

esse viés e o Fundecam, por mais que não seja apresentado enquanto uma política pública é 

um programa que tem o intuito de “promover o desenvolvimento” para o município de 

Campos, atrelado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porém o que é passível de 

uma problemática é perceber que esse desenvolvimento não esta ligado a outro setor, que não 

o econômico.  

Segundo Claudio Alves Furtado (2014): “O termo ‘desenvolvimento’ é, seguramente, 

um dos mais ambíguos nas ciências sociais, ainda que se possa dizer que existe um relativo 

consenso quanto ao seu significado bem como a possibilidade de sua replicabilidade.” 

(FURTADO, 2014, p. 91). Sempre segundo o Furtado,  existe problema na definição do 

conceito desenvolvimento nas ciências sociais, e quando se trata desse tema são colocadas as 

visões de uma concepção eurocêntrica, pois para o autor o conceito é resultado de uma 

vivência ideológica e civilizacional desses países classificados como desenvolvidos. 

Ainda de acordo com o autor, a ideia de que o termo desenvolvimento é oriundo dos 

países norte-americanos e europeus, o desenvolvimento acaba sendo visto como uma utopia 

para os países africanos e latino-americanos, pois os processos para atingir esse lugar mudam. 

As condições necessárias para que se consiga alcançar o patamar de país desenvolvido, estão 

cada vez mais interligadas e mudam de acordo com os interesses de conglomerados 

internacionais, esses que por sua vez possuem influências nas decisões globais. 
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Para Carvalho (2017) os termos “desenvolvimento” e “progresso” são justificativas 

políticas para muitas explorações de terras e povos e é usado ainda hoje, para ir de encontro às 

ideias que ameacem o modelo hegemônico de exploração, modelo esse que influência o 

desmonte da coisa pública. Não obstante a multiplicidade dos sentidos recobertos pelo termo 

“desenvolvimento”, escreve Furtado,“ele foi apropriado pelos nacionalistas e 

independentistas, no quadro da situação colonial, como revestindo um forte caráter 

emancipatório. ” (FURTADO 2014, p. 97). 

 Segundo Barros e Durão (2018) o esforço do Brasil para alcançar o mesmo 

desenvolvimento dos países centrais, faz com que não sejam repensadas as dívidas sociais, 

ecológicas e econômicas deixadas por esses países durante a exploração da América Latina, 

logo, esse desenvolvimento alcançado pelos países centrais é entendido pelos autores como 

uma ilusão, pois foi conquistado através da exploração de territórios e povos. 

 
Romper com esta ilusão implica em denunciar e cobrar a reparação destas dívidas 

dos países “desenvolvidos”. Requer, ainda, em questionar a legitimidade das dívidas 

financeiras, impostas pelas elites e governos do Norte global ao Sul global, com a 

cumplicidade das elites locais. (BARROS; DURÃO 2018, p. 2). 

 

Os autores Barros e Durão conversam com a mesma ideia colocada por Furtado em 

relação aos países que estão fora do eixo da América Central, de conseguirem alcançar o 

almejado desenvolvimento, pois é algo que parece estar cada vez mais distante da realidade 

desses países, haja visto a forma como esse desenvolvimento foi conquistado e os 

mecanismos necessários para manter o patamar de país desenvolvido, com elevada ascensão 

econômica. 

“O “desenvolvimento” tende a ser, muitas vezes e para muitos, uma miragem, uma 

utopia, um sonho numa noite de verão. Este tem sido o drama da quase totalidade dos países 

africanos e latino-americanos. ” (FURTADO, 2014, p. 94) 

 Partindo da concepção de que o crescimento econômico impulsiona o 

desenvolvimento, para o autor Furtado (2014) isso faz com que existam classificações de 

países “desenvolvidos” e “subdesenvolvidos”, porém entre os que são consideramos 

desenvolvidos também existe desigualdade social, que atualmente é caracterizada em termos 

como “exclusão social” ou “nova pobreza”. Isso mostra que a ideia de crescimento e 

desenvolvimento utilizada, pouco tem a ver com questões sociais ou ambientais, pois mesmo 

que um país tenha alta pobreza e histórico de desastres ambientais, ainda sim podem ser 

considerados países desenvolvidos baseado em sua economia. 
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“Desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” são categorias estruturantes de um 

pensamento que coloca os países centrais do capitalismo como modelo para o 

conjunto da humanidade e como meta a ser alcançada, a qual se afasta, a cada virada 

da História, daqueles países - ditos “em desenvolvimento” - que a perseguem. 

(BARROS; e DURÃO, 2018, p. 2) 

 

Com o termo desenvolvimento associado ao crescimento econômico, outras atividades 

que não apresentam produção econômica como no caso dos movimentos sociais, são vistas 

pelo Estado como improdutivas e acabam não recebendo amparo governamental. Além disso, 

é necessário pensar o termo de desenvolvimento voltado para oferecer melhores condições de 

vida às pessoas, garantindo refeições básicas, educação, saúde entre outros fatores que 

garantam uma vida digna a população. 

Existem três fatores que compreendem o termo desenvolvimento: 

 
1) como visão, descrição ou medida do estado de bem-estar desejável para a 

sociedade;  

2) como um processo histórico de mudanças sociais no qual as sociedades se 

transformam ao longo de grandes períodos;  

3) como consistindo em esforços deliberados que visam melhorar por parte das 

várias agências, incluindo governos, outros tipos de organizações e movimentos 

sociais. (THOMAS, 20000 apud FURTADO, 2014, p. 96) 

 

Os conglomerados empresariais estão tendo cada vez mais importância nas tomadas de 

decisões dos Estados Nacionais, e isso faz com que determinados grupos da sociedade fiquem 

ainda mais a margem de políticas sociais. Isso se dá por conta da ausência do Estado em 

investimentos sociais, o que provoca o aumento da desigualdade, fazendo-se necessário a 

existência de movimentos sociais.     

 
A desigualdade distributiva dos ônus do desenvolvimento e a negligência brutal ao 

dissenso, confirma que como parte inerente à lógica da ideologia do 

desenvolvimento, está a erosão da própria democracia. Diversos povos das cidades, 

do campo e das florestas se insurgem e entram em conflito direto com os projetos de 

“desenvolvimento” que implicam em sua aniquilação e na transformação de seus 

territórios em zonas de sacrifício para o processo de acumulação do capital em 

escala global. (BARROS; DURÃO 2018, p. 3) 

 

O Estado brasileiro ao longo dos anos investiu em políticas desenvolvimentistas que 

foram destacadas nos governos Vargas32 (1930-1945), passando por Fernando Collor (1990-

1992),33  e por Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)34  e o que levou a privatizações, 

acumulo de capital entre outras consequências. Isso evidencia a política brasileira de 

submissão ao capital, tornando a economia do país dependente do capital estrangeiro e do 

empresariado nacional, o que leva a um aumento da desigualdade e de conflitos. Salientando 

 
32 Era Varga (link na referencia) 
33História de FH (link na referência).  
34Sobre Collor (link na referência).  
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o que foi colocado no texto, sobre a participação das grandes empresas em relação às decisões 

do mercado nacional e internacional. 

 

As rupturas institucionais no Brasil pós-golpe provocaram o acirramento 

avassalador de processos de privatização, que remontam ao estabelecimento da 

hegemonia da agenda neoliberal na economia política mundial a partir da década de 

1980. Esses processos deslocaram, paulatinamente, a atuação do Estado de ações 

mais contundentes em prol do interesse público para a maximização das agendas do  

mercado.(BARROS;  DURÃO, 2018, p. 5) 

 

 

3.2 O desenvolvimento atrelado ao Fundecam 

 

Como já foi mencionado anteriormente no texto, duas funcionárias e o diretor do 

Fundecam concederam entrevistas a essa pesquisa, e através dessas entrevistas foi possível 

entender melhor o funcionamento do programa e as linhas de crédito oferecidas. As 

entrevistas com as funcionárias foram realizadas na unidade do Fundecam situada junto com a 

Casa do Empreendedor, e a entrevista concedida pelo diretor do programa foi feita na sede do 

Fundecam localizada junto com àsede da prefeitura. É importante salientar que as 

funcionárias entrevistadas não souberam responder sobre as linhas de crédito para Economia 

Solidária e Agricultura Familiar, pois trabalham em uma unidade que atende somente as 

linhas de crédito para Empreendedor e Inovação.  

O Fundecam inicialmente era mantido através das verbas recebidas dos royalties, 

porem segundo as entrevistas fica entendido que o programa não mais recebe essas verbas e 

passou a se manter com os valores dos juros pagos pelos empréstimos. 

Na entrevista as funcionárias respondem sobre os recursos que mantêm o programa: 

 

Entrevistadora: como o Fundecam se mantém?  

 

F2: Os valores né... das linhas de crédito eram bem maiores... 

 

F1: Era parceria com o governo federal, ai o governo federal dava o 

montante e o Fundecam entrava com o juros, pagava o juros... na 

época era zero vírgula quarenta, como essa parceria acabou, o 

Fundecam começou a emprestar pequenos valores né... com uma faixa 

de juros de zero vírgula dezessete, ai hoje já aumentou os valores. 

 

Entrevistadora: Depois que acabou a parceira com o governo federal, 

o programa ficou só com o governo municipal e diminuiu os juros? 

 

F1: diminuiu os juros e o valor também né... que era dois mil reais e 

quatro mil reais o primeiro crédito. 
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Entrevistadora: Foi assim que o Fundecam ficou “independente”? 

 

F1: É... porque a taxa de juros é pequena, mas ai foi... 

 

O diretor do programa também explica na entrevista, sobre como o Fundecam se auto- 

sustenta. 

 

Entrevistadora: Como é que vocês sustentam o Fundecam, não é 

com dinheiro dos royalties? 

 

RL: Então, ai... quando a gente entrou aqui tinham esses quinhentos 

milhões lembra que eu falei que o pessoal tava devendo?  

 

Entrevistadora: Aham... 

 

RL: A gente montou uma força tarefa junto com a procuradoria do 

município, procuradoria é...  com os advogados da prefeitura né? 

então... a gente fez um movimento pra poder recuperar esse dinheiro , 

então tinha contrato por exemplo de devedor que não estava 

judicializado... então assim... você deve, ninguém te cobra né... ai vai 

adiando o pagamento né... então a gente começou a pressionar as 

pessoas...  os empresários judicialmente obviamente...  a gente 

começou a citar todo mundo, tinha contrato de devedor aqui que não 

tinha sido citado ainda, o devedor nem sabia as vezes que tava 

inadimplente né... em que passo estava o processo, então isso 

começou a surtir um efeito, algumas empresas vieram renegociar ai a 

gente começou a receber algum dinheiro e... os processos começaram 

a andar, então exatamente com essa recuperação, com esse êxito na  

recuperação que a gente começou a fazer o Fundecam voltar a andar. 
 

De acordo com as respostas dos entrevistados percebe-se que o programa atingiu um 

dos objetivos, que era o de dar autonomia ao Fundecam em relação aos royalties, porém a 

ideia principal de trazer independência a Campos criando novas fontes de recursos, ainda não 

foi concretizada. O Fundecam ter conseguido se manter com recurso próprios, mostra que 

aparentemente o programa está crescendo, o que não garante que esteja dando resultados 

concretos em relação á geração de emprego ou fortalecendo a economia local.  

Foram colocados anteriormente no texto os dados que dizem a respeito da criação de 

empregos, e número de postos de trabalhos criados com os financiamentos do Fundecam na 

linha Empreendedor e Inovação, porém o acesso a essas informações só possível através das 

respostas fornecidas pela funcionária agente de crédito. A falta de mais dados numéricos em 

relação ao Fundecam não foi possível, pois no dia das entrevistas a gerente responsável por 

esses números não estava presente, e as funcionárias aparentemente não tinham acesso aos 

dados ou não eram autorizadas a fornecer o material, como pode ser percebido nesse trecho da 

entrevista realizado com elas. 
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Entrevistadora:Vocês têm um número alto de inadimplência?  

 

F1: Nós temos relatórios de inadimplência, mas eu na tenho acesso 

aqui não. 

Entrevistadora: Eu posso tirar foto do quadro de informações, do 

lugar? 

 

F1: Aí é só com a gerente mesmo... 

 

 

Acredito ser importante colocar que a linha de financiamento para Agricultura 

Familiar não é passível de inadimplência, pois como nesse caso o Fundecam faz o 

ressarcimento dos juros pago pelo agricultor ao Pronaf, não há com haver endividamento. O 

diretor do programa também fala sobre a inadimplência com o Fundecam. 

 

RL: Então assim, hoje a inadimplência desses programas não 

ultrapassa três por cento, exatamente porque é um crédito parceiro, é 

um crédito que ajuda na manutenção do empreendimento dos 

pequenos empreendedores campistas. 

 

Entrevistadora: O Fundecam se sustenta com a cobrança das dívidas 

da empresa? 

 

RL: Então... a gente recuperou o dinheiro né... assim, tá recuperando, 

recuperamos até hoje cinco milhões, ai a gente pega esse dinheiro 

empresta pra um, obviamente que não é um empréstimo a fundo 

perdido né... é um empréstimo que as pessoas pagam, aí a pessoa paga 

e a gente empresta pra outro, quer dizer é um dinheiro só, mas como 

tem essa lógica do retorno, a gente vai emprestando pra outro, outros 

vão pagando.  

 

Para que o agricultor ou microempresário seja beneficiado com o Fundecam, grupos 

de funcionários do programa realizam visitas ao local no qual se pretende investir o 

financiamento, então é um levantamento sobre tudo o que foi observado, em seguida o 

material vai para avaliação. Na sede do Fundecam situada junto com a Casa do 

Empreendedor, a avaliação é feita por um comitê que analisa se possível beneficiado tem 

condições ou se enquadra para participar do programa, e essas avaliações acontecem em todas 

as semanas, às quintas-feiras. 

 

A discussão sobre o termo desenvolvimento feita nesse capítulo cabe para a análise 

sobre o Fundecam, pois de acordo com o que foi estudado e colocado nessa pesquisa, mostra 

que o programa trata do desenvolvimento de Campos voltado para o setor econômico, através 
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de créditos oferecidos a juros baixos, porém isso não garante uma preocupação direta com o 

desenvolvimento social ou ambiental do município. Visto que os créditos são em sua maioria 

fornecidos para aumentar os negócios das microempresas e trazer maior dinâmica ao setor 

empresarial local, como pode ser percebido nas entrevistas que foram realizadas. 

 
Assim, poderemos assumir que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento 

econômico, no sentido em que pode haver crescimento econômico sem que os 

indicadores de desenvolvimento humano, tal como propostos pelo Programa da 

Nações Unidas para o Desenvolvimento e plasmados, nomeadamente, nos relatórios 

de desenvolvimento humano, tenham idêntico ou maior crescimento e sem uma 

efetiva redução da pobreza e de desigualdades sociais. (FURTADO, 2014, p. 96) 

 

Foi percebido também, que não há uma preocupação com a situação social dos 

pequenos produtores rurais em Campos por parte do Fundecam, pois em várias respostas dos 

entrevistados não é citado um viés social do programa. A importância que o produtor rural 

tem no Fundecam é voltada para o oferecimento de linhas de crédito, até mesmo as visitações 

que acontecem, são realizadas para análises de crédito e não voltadas para um 

acompanhamento social. 

Campos é município que tem conflitos agrários,35 possui uma população rural ativa 

(mesmo que o número populacional venha diminuindo, segundo o IBGE (2010)36 e com 

história de luta, além de contabilizar de ter sofrido crimes ambientas (a bacia de petróleo 

vazou no Norte Fluminense37), esses são um dos motivos para o qual o Fundecam poderia 

pensar em um desenvolvimento atrelado ao viés social e ambiental, não somente econômico. 

Nesse sentido, concordamos com Barros e Durão quando salientam que: 

 
...a especificidade do capitalismo periférico brasileiro reside, justamente, no fato de 

que a desigualdade e a exclusão há muito se transformaram em elementos vitais de 

sua dinâmica.Isso se evidencia em uma das premissas fundamentais subjacentes aos 

programas e políticas de desenvolvimento: a de que os modos de produção e de vida 

nos territórios não são reconhecidos ou não expressam o “interesse nacional. 

(BARROS; DURÃO, 2018, p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
35Campos, cenário Histórico de Conflitos Agrários (link na referência).  
36Site do IBGE 2010(na referência). 
37 Vazamento na Bacia de Campos não cessou em alguns pontos (na referência.) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o intuito de abordar o Fundecam com foco na linha de crédito 

voltada para Agricultura Familiar, e isso foi feito através de um apanhado histórico com 

relação às fontes econômicas do município de Campos, foi colocado em pauta o conceito de 

Agricultura Familiar, também foi abordado o tema sobre créditos rurais no Brasil, em especial 

a política de fomento a agricultura o Pronaf, e por fim o conceito de desenvolvimento, 

atrelado ao desenvolvimento aplicado pelo Fundecam. 

Esse estudo contou com uso de entrevistas com os chamados “gestores”, que foram de 

suma importância como fonte de informação e de dados sobre o programa. As entrevistas 

também permitiram identificar os pontos de vista desses gestores sobre o Fundecam.  As 

entrevistas cedidas pelas funcionárias e pelo diretor do programa ocorreram de formatranquila 

e os entrevistados foram solícitos em relação às perguntas. Para a realização desse estudo 

houve também a utilização de autores diversos, em decorrência dos diferentes temas 

abordados. 

Com relação ao tema trabalhado, conclui-se que o Fundecam não tem uma 

preocupação voltada para o desenvolvimento social ou preocupação com a questão ambiental, 

pois nota-se que o programa procura direcionar suas linhas de atuação para fomentar o setor 

econômico e empresarial do município. 

De acordo com as entrevistas realizadas na pesquisa pode- se concluir a partir das 

respostas dos entrevistados que os impactos do programa voltados para a agricultura família 

não existem, visto que nas entrevistas foram poucas citadas, mostrando baixa procura por essa 

“linha de crédito” o que leva aos questionamentos sobre o motivo da pouca e quase nula 

busca por esse “financiamento”. Ao final do segundo capítulo são levantados alguns possíveis 

motivos desse “fracasso” com a linha direcionada a AF. 

No decorrer desse estudo foi entendido também que ideia do desenvolvimento atrelado 

ao progresso e ao setor econômico é uma recorrente mundial, devido à aplicação de políticas 

alinhadas a esse termo, e a mais recente propagação por parte de governos neoliberais sobre o 

conceito de desenvolvimento como sinônimo de desenvolvimento econômico, e não 

educacional ou humanístico.  

Ficou entendido também, que a existência de governos de cunho liberal faz com que 

surjam políticas desenvolvimentistas, o que leva a abertura do capital nacional para o mercado 

externo, deixando vulnerável o capital nacional aos conglomerados industriais e empresariais, 

que usam desse tipo de política para se instalarem em países não desenvolvidos e explorarem 
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os recursos naturais, mão- de- obra barata e, em muitas vezes são beneficiados com isenção de 

impostos, parcelas das dívidas por conta de crimes ambientais, e com isso, ganham cada vez 

mais influência nas políticas frágeis de governos neoliberais com políticas 

desenvolvimentistas.  

É importante ressaltar que esse estudo foi realizado a partir do olhar dos gestores, o 

que deixa em aberto para uma pesquisa futura sobre o Fundecam a partir da perspectiva os 

“beneficiados”. Entendo que seria interessante ter análises de ambas as perspectivas, para que 

se tenha um estudo ainda mais aprofundado. 
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