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Reflita no seu íntimo, qual o valor de um pedaço de chão, de onde saiu a produção que sustentou 

sua família nos últimos anos... não costumamos fazer essa reflexão. 

Para muitos de nós, a terra é apenas mais um insumo para a produção agropecuária, entretanto, 
o produtor rural enxerga algumas coisas especiais nela, estas coisas devem ser absorvidas e 
compreendidas por quem vai atender e negociar com ele. 
  
Normalmente para os produtores, a terra é algo sagrado, é um orgulho e símbolo de afirmação, 
algo com uma prova social de competência e progressão financeira. Assim, a terra não é só 
sinônimo de recursos para produção de alimentos ou subsistência, tem algo mais profundo e 
íntimo na relação entre a terra e os produtores do agro familiar.  
 

Mesmo com as dificuldades e os riscos, o amor pela terra o faz continuar sua luta diária 
no campo. E, não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento ou juízo de valor, uma vez 
que não sabemos a história de cada um, e eles sabem muito bem os sentimentos que tem ali 
envolvidos. Nunca esqueça de considerar este valor sentimental em suas abordagens. 
 

Mas devemos olhar de uma forma mais racional, já que esse é o maior ativo e o bem mais valioso 
que o produtor tem.  
 

Temos a oportunidade de apresentar a eles um cálculo sobre o valor do seu ativo (terra) 
atualmente. Por favor, anote aqui o valor atual de um hectare de terra em cada polo e região 
onde os produtores do agro familiar de sua carteira estão situados: 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 

  
Mas porque esse cálculo é importante? Com ele, conseguimos saber qual seria uma eventual 
receita financeira que o produtor teria, caso vendesse sua propriedade e investisse o seu 
dinheiro, queremos apenas obter parâmetros para o retorno sobre esse capital. O OBJETIVO, 
DE FORMA NENHUMA, É SAIR RECOMENDNADO A VENDA DAS PROPRIEDADES. 
 

Queremos fazer uma comparação simples, apenas como referencial, de quanto ele precisa 
produzir e lucrar, para remunerar o dinheiro imobilizado em terra. 
 

Esse cálculo pode ser importante para uma família, onde as pessoas são de idade avançada ou 
apresentam algum problema de saúde, que dificulte e inviabilize o labor diário, e nunca 
imaginaram que poderiam viver de forma mais confortável da renda deste patrimônio. 
 

A conta apresentada é superficial e incompleta, e esse cálculo possui uma grande diversidade 
de componentes e  várias particularidades, e nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, é 
apenas  trazer essa forma mais racional de olhar e pensar a atividade do produtor, colocando 
alguns números sobre a mesa.  
 

   
Desejamos que você possa inserir novas perguntas e abordagens aos produtores rurais, 
permitindo uma compreensão mais ampla da realidade de cada produtor.  
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