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APRESENTAÇÃO
A Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar), criada em 6 de dezembro de 1948,
mais tarde Emater–MG, iniciou suas atividades tendo como objetivo desenvolver
a família rural por meio da difusão de modernas técnicas de produção e da
organização da economia doméstica. A extensão rural em Minas Gerais foi pioneira
como instituição, no que concerne aos demais estados brasileiros e, principalmente,
por desenvolver um sistema de educação continuada para produtores rurais e suas
famílias, diferente do sistema das demais instituições de assistência técnica da
época, que se preocupavam unicamente com o lado da produção agropecuária sem
considerar as pessoas que se dedicavam à atividade e dela tiravam seu sustento.
Ao longo de sua trajetória, a identidade da Emater–MG vem refletindo as realizações
e o desempenho em construir e executar políticas públicas para transformar
realidades. A marca da empresa perdura pela credibilidade, diálogo e trabalho
em rede que nortearam sua história, construída com seus clientes/beneficiários há
73 anos, sempre com zelo pela qualidade e desenvolvimento com competência.
Essa identidade da marca criou um senso de patrimônio para os beneficiários, que
representa a base para a efetividade da empresa.
Coroando todo o seu trabalho perante a sociedade mineira há décadas, em 2020,
a Emater-MG foi reconhecida como de relevante interesse social e econômico do
estado de Minas Gerais, conforme Lei 23.354/20.
A Emater–MG, como instituição, visa ao desenvolvimento rural sustentável ao
disponibilizar para os produtores rurais um conjunto completo e diversificado de
conhecimentos e tecnologias, para que possam, com autonomia, fundamentar suas
decisões e ações.
Com o advento da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, a empresa, frente a esse
marco legal, promoveu ampla adequação e implementou ajustes e alterações na sua
documentação estatutária e regimental, estrutura física, forma de administração
e mecanismos de controles e gestão de riscos, objetivando incrementar as boas
práticas da governança corporativa e aprimorar continuamente a sua gestão.
Vivemos hoje num período com mudanças cada vez mais velozes, exigindo que
a empresa esteja preparada para, continuamente, se renovar e se adequar às
exigências que a sociedade impõe. Um dos fatores vitais para o desenvolvimento
econômico, social e cultural é o aproveitamento das oportunidades que as inovações
tecnológicas têm para oferecer nestes novos tempos.
É neste contexto que a Emater-MG vem promovendo e canalizando esforços para
se modernizar e, cada vez mais, ofertar serviços de qualidade aos seus clientes –
especialmente os agricultores familiares de Minas Gerais.
Ciente da sua importância para o estado como promotora e executora de políticas
públicas e da sua contribuição para o desenvolvimento, em especial, do setor
agropecuário, a empresa mantém o seu compromisso de apresentar aos agricultores,
à sociedade e ao governo as respostas aos desafios atuais de produção com
sustentabilidade, renda e qualidade de vida no campo e na cidade.
Diretoria Executiva
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I – PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL
DESAFIOS PARA O ANO DE 2022
A direção da Emater–MG tem pautado seus esforços na qualificação dos principais
serviços prestados, comprometida em gerar cada vez mais resultados vinculados
às respostas que os diferentes setores produtivos da agropecuária e a sociedade
esperam.
É imprescindível considerar a natureza de empresa pública dependente, que traz
na esteira deste conceito as responsabilidades de gerar receita para cobrir parte de
seus custos, aliado à obrigação de atender gratuitamente os agricultores familiares
que correspondem a mais de 90% da sua clientela. Esta realidade torna imperativo
o aprimoramento da gestão para otimizar a qualidade dos gastos, incrementar a
produtividade e a qualidade dos serviços prestados, fatores críticos de sucesso
priorizados pela alta direção da empresa.
A qualificação e a profissionalização da gestão pública são ações que vêm sendo
praticadas, pois são fundamentais para a sobrevivência no presente e no futuro.
A Emater–MG tem se posicionado de forma ativa para se adequar aos cenários
macroeconômicos e à nova legislação que rege as empresas públicas.
Além destes desafios, desde 2019, enfrentamos uma pandemia - Covid-19 - que nos
trouxe substanciais consequências, obrigando a empresa a buscar novas estratégias
e ferramentas para adequação ao teletrabalho e atendimento virtual aos seus
clientes de forma a minimizar os impactos sobre as ações planejadas. Para 2022, as
projeções sinalizam um quadro de melhorias face à pandemia e possibilidades de
retomada plena das atividades presenciais. Apesar das dificuldades encontradas em
2021, o Governo do estado teve a sensibilidade de autorizar a empresa a realizar
um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) e reposição no quadro funcional
já que tínhamos um concurso público aprovado. Tal medida nos possibilitou a
recomposição de equipes e reabertura de unidades operacionais para continuarmos
as nossas ações junto aos nossos clientes.
Apesar das adversidades, o propósito de consolidar a posição de referência nacional,
como empresa de assistência técnica e extensão rural no país, constitui desafio
permanente para os empregados da Emater–MG. Os investimentos em pessoas,
processos e inovações são condições indispensáveis para o alcance dos objetivos
organizacionais, que permitem levar aos clientes prioritários – os agricultores
mineiros, suas famílias e organizações – uma prestação de serviços com excelência.

PREMISSAS MACROECONÔMICAS
Cabe destacar e esclarecer que as premissas abaixo apresentadas foram parcialmente
extraídas do documento Carta de Conjuntura – Visão Geral – número 52, editada
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e acrescidas com informações
publicadas por outras instituições.
A atividade econômica mundial tem se recuperado, apoiada pelas políticas
econômicas adotadas para fazer frente à recessão e pelo progresso da vacinação.
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) projeta
crescimento de 5,7% do PIB mundial em 2021 e 4,5% em 2022. Todavia, o quadro
global é de inflação mais alta. Essa conjunção – retomada do crescimento do PIB e
maior taxa inflacionária – também se aplica à economia brasileira, o que impõe, como
um dos grandes desafios macroeconômicos, no curto e médio prazo, a calibragem
adequada da política monetária, de modo a trazer a inflação de volta para o centro
da meta sem comprometer a retomada.
No Brasil, a recuperação da atividade econômica dos efeitos da pandemia continua
ocorrendo de forma heterogênea. Por um lado, os serviços e o comércio estão sendo
beneficiados pela melhoria das condições sanitárias. Por outro, a indústria apresenta
resultados negativos em parte devido aos mesmos choques de oferta que influenciam
a inflação, como escassez de matérias-primas e custos de energia. O mercado de
trabalho vem dando sinais positivos e já registra a menor taxa de desocupação
dessazonalizada desde maio de 2020, mas ainda apresenta indicadores gerais em
níveis desfavoráveis. Por fim, o setor externo tem apresentado desempenho positivo,
com aumento das exportações e diminuição do déficit em transações correntes.
Enquanto isso, a taxa de câmbio se mantém desvalorizada e volátil.
Com relação a 2022, a previsão para o crescimento acumulado do PIB, inicialmente
previsto em 2%, já está sendo revisto para 1,8%. Essa redução se deve à dinâmica
recente do cenário macroeconômico, com destaque para a persistência da inflação
em patamar elevado – que impactou negativamente o poder de compra e o
endividamento dos consumidores.
A análise do desempenho recente dos indicadores de atividade indica a continuidade
da recuperação da economia brasileira no início do terceiro trimestre de 2021,
embora o cenário macroeconômico venha se tornando mais desafiador nos últimos
meses. De modo geral, o avanço na campanha de vacinação tem apresentado
resultados positivos em relação ao controle da pandemia de Covid-19, permitindo,
desse modo, que os níveis de mobilidade urbana se aproximem da normalidade.
Com isso, as atividades que dependem de maior interação presencial, notadamente
aquelas associadas ao setor de serviços, seguem apresentando ritmo de crescimento
mais acelerado.

Com relação ao cenário externo, embora ainda favorável, a desaceleração do
crescimento e a retirada dos estímulos econômicos na China têm impactado
negativamente os preços de commodities relevantes para o Brasil e representativas
dos três grandes grupos: petróleo, soja em grão e minério de ferro. Destaca-se,
em setembro, a queda no preço do minério de ferro, de 28%; o preço da soja ficou
praticamente estável, caindo 1,5%; e o preço do petróleo, ao contrário, subiu 8%,
aproximadamente. A diferença em relação aos períodos anteriores é que o aumento
no preço de commodities não resultou em valorização correspondente do real, o que
é uma das justificativas para a pressão inflacionária recente.
Em decorrência, a inflação brasileira segue pressionada devido, principalmente, à
desvalorização cambial, à alta dos preços internacionais das commodities e à crise
hídrica.
As perspectivas para a economia dependem também, ou principalmente, da redução
das incertezas quanto à política fiscal diante do forte aumento do déficit e da dívida
pública resultante das medidas de combate aos efeitos da pandemia, bem como das
pressões que vêm se acumulando pelo aumento de gastos.
Nesse cenário, a expectativa é que a redução das incertezas permitirá o avanço maior
dos investimentos e abrirá espaço para uma queda maior do desemprego no ano
que vem, favorecendo dinâmica mais positiva do consumo.
O cenário alternativo, de continuidade do desequilíbrio estrutural das contas
públicas em função do crescimento explosivo dos gastos com transferências de
renda, poderia levar o país a enfrentar nova piora de expectativas e, até mesmo,
um agravamento. Considerando que o mercado de trabalho ainda se encontra em
situação ruim (desemprego elevado e baixa qualidade da oferta de vagas), que os
governos apresentam, em muitos casos, quadros críticos de falta de recursos para os
serviços públicos essenciais, uma nova recessão teria efeitos ainda mais negativos
para o Brasil.
Segundo diversos analistas de mercado, o crescimento econômico do próximo
ano será influenciado por uma combinação bastante perversa e conhecida dos
brasileiros: a piora fiscal aumenta a percepção de risco dos investidores sobre a
economia brasileira e provoca uma desvalorização do real.
A perda de valor da moeda brasileira implica em mais inflação, e força o Banco Central
a aumentar a taxa básica de juros (Selic) para conter a alta de preços. Juros mais altos
inibem os investimentos pelas empresas e o consumo pelas famílias.
Esse aumento de incerteza observado nos ativos financeiros tem efeito imediato
porque piora a confiança e influencia em juros e crédito. E tudo isso já começa a
afetar as decisões de consumo e de investimento nessa etapa final de 2021. Mas é
um movimento que deve ficar mais forte em 2022.

O quadro abaixo mostra as taxas do PIB e seus componentes em 2019 e 2020, bem
como as projeções de crescimento para 2021 e 2022.

O cenário econômico nacional passou, nos últimos dois anos, por momentos
de extrema dificuldade que influenciaram todos os setores e nosso segmento –
agropecuária - em particular. Nos anos de 2019 e 2020, houve crescimento pouco
expressivo do PIB brasileiro de 1,4 em 2019, e um queda de -4,1 em 2020. Para o
ano de 2021 está projetado um crescimento de 4,8, decorrente da recuperação
na atividade econômica e, para 2022, projeta-se crescimento de 2%, com fortes
possibilidades de revisões deste número para baixo.
Merece destacar que o crescimento do PIB Agropecuário está projetado em 2,6%
para 2021, ficando abaixo comparativamente com os demais setores da economia.
Em relação a 2022, estima-se um crescimento equilibrado entre os setores.
A base econômica do estado de Minas Gerais se baseia na exploração de minérios e
na produção agropecuária, sendo diretamente impactada pelos cenários nacional
e internacional, mas felizmente nestes dois primeiros quadrimestres de 2021 os
resultados foram muito positivos, especialmente se considerarmos as exportações
do agronegócio e a retomada das atividades da Samarco na produção de minério
de ferro, produto este que foi destaque no montante das exportações do segmento
mineral.
As exportações do agronegócio de Minas Gerais também registraram resultados
positivos na receita. Com a demanda mundial aquecida por alimentos, ao longo
dos primeiros oito meses de 2021, os embarques dos produtos mineiros cresceram
21,2% em faturamento, chegando a um montante de US$ 6,9 bilhões.

Em relação ao volume exportado, houve queda de apenas 0,9%, somando 8,9
milhões de toneladas. Entre os principais destaques estão o café, a soja e o grupo
das carnes.
Neste contexto do agronegócio mineiro e apesar do ambiente de restrições
relacionadas com a pandemia de Covid-19, a Emater–MG tem atuado para disseminar
melhores técnicas de produção e agregar valor aos produtos da agricultura familiar,
profissionalizar e qualificar a gestão, fomentar a comercialização, além de executar
e contribuir na construção de diversas políticas públicas e prestar assistência
técnica e extensão rural aos produtores, promovendo o desenvolvimento com
sustentabilidade.
Dessa forma, vem dinamizando a economia dos municípios onde atua e, por
conseguinte, do estado. A empresa investe no apoio à expansão da agroindústria
de produtos da agricultura familiar, como fator de geração de ocupação de mão
de obra e renda para as famílias. Também tem intensificado o uso de tecnologias
agropecuárias inovadoras para o fortalecimento e expansão do setor e da economia
estadual, concentrando esforços no processo de monitoramento de questões
estratégicas que tiveram potencial para causar impactos sobre a agropecuária
mineira.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Emater-MG vem implementando abordagem sistêmica da gestão administrativa
por meio da otimização da sua estrutura organizacional, da melhoria dos fluxos
dos processos internos e da modernização dos sistemas de TI, além da melhoria da
infraestrutura básica de suas unidades, promovendo maior eficiência no âmbito
gerencial e operacional da empresa. Para o 2022, estaremos dando continuidade
nestas ações, com ênfase especial para o programa EMATER 4.0.
O referido Programa EMATER 4.0 está em pleno andamento e a mudança interna é
o primeiro passo para o objetivo maior, fazer com que a vanguarda digital chegue
também à agricultura familiar, elevando sua produtividade, pois, a inovação cada
vez mais é um insumo indispensável no campo. Acreditamos muito que a agricultura
familiar também pode e deve ser 4.0.
Nosso programa é motivado por princípios tais como: oferta de serviços também
de forma digital, além dos escritórios físicos, assegurando rapidez e levando
soluções tempestivas para os produtores rurais; maior proatividade, antecipando as
soluções e a prestação de serviços aos clientes; construção de relação ainda mais
direta com menos burocracia e, por fim, usar a inteligência artificial apoiando as
soluções, contribuindo para a relação Emater - cliente de forma assertiva, ofertando
conhecimentos relevantes para tomada de decisão. Acreditamos que o verdadeiro
propósito da tecnologia é ampliar as capacidades humanas e não as substituir.

Diversas ações decorrentes dessa transformação digital já estão ocorrendo ou serão
ampliadas, além de outras que serão implantadas, tais como:
•

Metodologia participativa com ferramentas digitais – MEXPAR Digital;

•

Estudo de modelo de atendimento por meio de ferramentas e soluções de TI, com
a utilização de drones, inteligência artificial e app de atendimento;

•

Estudos para adesão à plataforma Mais Ater do Mapa;

•

Em relação à tecnologia, e atendendo às exigências de modernização, a empresa
instalou, em sua Unidade Central, uma sala de videoconferência, que conecta
todas as suas unidades regionais e escritórios locais. Esta ferramenta garante
mais agilidade, eficiência e economia no planejamento e acompanhamento de
suas ações.

•

Ampliar o Power BI, um conjunto de ferramentas de Business Intelligence
na nuvem, para análise de negócios, dados e compartilhamento de ideias.
Atualmente, a Emater–MG já o utiliza para geração de relatórios financeiro,
patrimonial e de crédito rural.

•

Implantou para as diversas unidades da Empesa o Sistema Eletrônico de
Informações–SEI, uma solução simplificada para a tramitação dos processos
administrativos internos, estendendo este sistema para o Protocolo Geral da
Unidade Central. O referido sistema elimina o trâmite em papel, propiciando
mais economia, agilidade e transparência nos processos.

FOCO DE ATUAÇÃO EM AGENDAS ESTRATÉGICAS
Alinhada com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e executando
programas e ações contidas no Plano Plurianual para Ação Governamental do
Estado de Minas Gerais (PPAG), a Emater–MG orienta seu planejamento por agendas
estratégicas, que organizam e sistematizam as ações junto aos agricultores familiares
e suas organizações.
As questões produtivas, sociais e ambientais que se destacam na conjuntura da
agropecuária são referenciais para a atuação da empresa.
A figura abaixo é uma representação esquemática do modelo de planejamento da
empresa, evidenciando seu estrito alinhamento com o PMDI e o PPAG, sendo que a
partir deles define seu planejamento representado por Agendas Estratégicas.

A Emater–MG, numa visão contemporânea sobre o setor agropecuário mineiro
e em consonância com as demandas de seus clientes e parceiros, tem suas ações
estruturadas em oito Agendas Estratégicas, assim representadas: agendas de
caráter produtivo são: Ater Bovinocultura, Ater Cafeicultura, Ater Culturas (exceto
café), Ater Hortaliças e Frutas e Ater Criações (exceto bovinocultura); as agendas
de caráter transversal são: Comercialização e Gestão, Inclusão Produtiva, Meio
Ambiente e Agricultura Sustentável, subdivididas em Agroecologia e Segurança
Hídrica e Sustentabilidade Ambiental.

AGENDAS ESTRATÉGICAS

1 – ATER BOVINOCULTURA
No conjunto das atividades agropecuárias praticadas em Minas Gerais, a pecuária
bovina destaca-se como uma das de maior expressividade econômica pelo seu
elevado potencial de produção e de agregação de valor. De forma complementar,
a bovinocultura cumpre importante função social, gerando postos de trabalho e
renda, e disponibilizando alimentos de alto valor nutritivo, como o leite e a carne,
para a sociedade.
Segundo dados do IMA (2020), em Minas Gerais o efetivo de bovinos é de 23,7
milhões de cabeças, colocando o estado como portador do segundo maior
rebanho bovino do país. Ocupa, também, a primeira colocação na produção de
leite nacional e segunda na produção de carne bovina. Segundo dados da Pesquisa
Pecuária Municipal (PPM) 2020, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Minas Gerais seguiu como o estado com o maior volume de leite
produzido, 9,7 bilhões de litros de leite, sendo responsável por 27,3% da quantidade
total – registrando aumento de 2,6% em relação a 2019, sendo naturalmente o
principal responsável pelo maior desempenho da região Sudeste. Pela primeira
vez, a produtividade superou a casa dos 3.000 mil/litros/vaca/ano (3.012 litros).
Cerca de 3,1 milhões de vacas são ordenhadas no Estado, o equivalente a 19,3% do
total nacional.
Finalmente, sobre a bovinocultura se assenta uma das principais condicionantes
para a preservação ambiental no estado, que são as áreas de pastagens. Dados
preliminares do IBGE/Censo Agropecuário (2017) apontam para uma área de
19,371 milhões de hectares em pastagens, o que corresponde a aproximadamente
51% da cobertura vegetal do estado. Portanto, um trabalho incisivo e persistente

voltado à manutenção produtiva das áreas de pastagens, associado à conservação
de solo e de água, aplicando tecnologias para uma produção com baixa emissão de
carbono, são indispensáveis para a sustentabilidade da atividade no estado.
O trabalho da Emater–MG tem por objetivo a qualificação técnica e gerencial da
atividade desenvolvida pelos pecuaristas. Dentre as principais ações está o incentivo
aos produtores à produção de carne e leite de qualidade e em quantidade suficiente
para suprir a demanda do mercado consumidor. A empresa também trabalha
para viabilizar e ampliar a oferta de fêmeas e touros reprodutores de alto padrão,
promovendo a melhoria genética do plantel mineiro. A eficiência reprodutiva e
produtiva do rebanho bovino e o aumento da oferta de bezerros para recria e
abate também estão entre as principais ações desenvolvidas. Outras linhas de ação
desenvolvidas com os produtores rurais são a constante melhoria dos parâmetros
de qualidade do leite produzido em Minas Gerais e a gestão técnica e econômica da
atividade.
Ações desenvolvidas nesta agenda:
•

Gestão de propriedade;

•

Capacitações nas temáticas inerentes às atividades da pecuária;

•

Melhoramento genético;

•

Realização de torneios leiteiros;

•

Implantação e recuperação de pastagens;

•

Produção de silagem nas propriedades;

•

Implantação de boas práticas agropecuárias;

•

Eventos técnicos voltados para a produção de leite de qualidade, entre outras.

2 – ATER CAFEICULTURA
O café é um símbolo da agricultura de Minas Gerais. O estado é o maior produtor
e exportador de café do mundo, com safras superiores a 30 milhões de sacas,
respondendo por 46% do café arábica produzido no Brasil, com 1.310.670 ha de
área plantada, sendo o principal produto da pauta de exportações do agronegócio
mineiro.
Os cafés de Minas Gerais se distinguem pela diversidade de sabor e aroma, devido,
principalmente, às variações de clima, altitude e aos sistemas de produção. As
diferentes características permitem conquistar os mais diversos clientes dos
mercados nacional e internacional.
As principais regiões produtoras são o Sul de Minas, Matas de Minas, Chapada de
Minas e Cerrado Mineiro. É o produto agropecuário que movimenta o maior valor
de embarques para o mercado internacional. Foram US$ 3,8 bilhões em 2021, para
mais de 80 países.
A Emater-MG trabalha junto com os agricultores com os objetivos de melhorar a
qualidade dos cafés, reduzir custos de produção, aumentar a renda, manter e criar
empregos, melhorar a gestão e a comercialização, consolidando uma cafeicultura
competitiva em todo o estado.
A relevância da cafeicultura não é apenas econômica. A atividade também exerce
importante papel social. É fonte de emprego e renda para milhares de agricultores
familiares e trabalhadores rurais. Porém o setor ainda enfrenta grandes desafios
em relação à competitividade, especialmente na agricultura familiar. As restrições
topográficas e organizacionais, além das limitações de mecanização, exigem a
busca de alternativas que viabilizem a permanência no mercado com lucratividade.
Esse contexto tem estimulado os agricultores familiares a identificar nichos de
mercado, como os cafés diferenciados, o qual exige desse grupo maior investimento
em qualificação dos processos produtivos, de gestão e mercadológicos.

De importância primordial para a agricultura familiar, a cafeicultura é uma atividade
geradora de ocupação e renda, que permite uma vida digna com possibilidade de
ascensão na atividade.
Ações desenvolvidas nesta agenda:
•

Circuitos da cafeicultura;

•

Acompanhamento e gestão de propriedades;

•

Execução do programa Certifica Minas;

•

Uso de práticas conservacionistas na condução das lavouras;

•

Implementação de tecnologias eficientes para o aumento da produtividade e
melhoria da qualidade dos cafés;

•

Concurso de qualidade de café;

•

Eventos técnicos promocionais.

3 – ATER CULTURAS (EXCETO CAFEICULTURA)
A agenda de Culturas se caracteriza por englobar importantes produtos da cesta
básica brasileira, tais como: arroz, feijão, mandioca, milho e trigo; além de um
importante item de exportação como a soja, e do setor energético como a cana
de açúcar e o eucalipto. Portanto, além da inegável importância econômica e
estratégica, é de suma relevância na segurança alimentar do estado de Minas
Gerais e do País.
Praticamente todos os municípios mineiros produzem algum tipo de cultura, sendo
o milho, feijão e mandioca os com maior abrangência territorial.
Diante do grande potencial produtivo apresentado por essas atividades, a EmaterMG tem como propósito incrementar a produção de alimentos para abastecimento
dos mercados e ampliação da geração de ocupação e renda para os agricultores.

4 – ATER HORTALIÇAS E FRUTAS
A produção intensiva de alimentos está relacionada com uso de tecnologias que
proporcionem ganhos de produção e de produtividade, visando a geração de
ocupação e de renda dos agricultores. A agricultura familiar é responsável por
grande parte da produção de alimentos que chega à mesa dos mineiros, entre
estes se destacam: as frutas e as hortaliças.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com 44 milhões de toneladas
produzidas de um total de 340 milhões de toneladas colhidas em todo o mundo.
Minas Gerais possui condições para produzir frutas tropicais, subtropicais e
temperadas, tendo cerca de 143,6 mil hectares de área plantada, com a produção de
4 milhões de toneladas, gerando o valor bruto de produção de aproximadamente
R$ 5,0 bilhões, sendo que 90% da produção são provenientes da agricultura
familiar (Safra Emater 2020), ocupando o 4º lugar na produção nacional, com
mais de 540 mil empregos diretos e indiretos. Estima-se que deste volume as
perdas no mercado interno possam chegar a 40%. Estas perdas são decorrentes
principalmente de tratos culturais, armazenamento e transporte inadequados,
além da falta de informação do agricultor.
Minas Gerais é o segundo maior produtor de hortaliças do Brasil, com uma área
plantada anual de cerca de 122.000 ha, produção de 3,6 milhões de toneladas, com
o valor bruto da produção estimado em R$ 4,5 bilhões. O número de produtores
é cerca de 75.000, sendo que 70.000 são agricultores familiares, sendo 42% da
produção de olerícolas proveniente deste público (Safras Emater 2020).
A Emater-MG trabalha em prol do desenvolvimento sustentável da olericultura
em Minas Gerais, com ações voltadas para a melhoria das práticas agronômicas
e foco na proteção do ambiente, do produtor e da sua família, na perspectiva da
inclusão produtiva e geração de ocupação e renda. Neste sentido, os trabalhos
são direcionados na busca de novas tecnologias de produção que promovam a
harmonia do tripé ambiental, social e econômico, com o controle financeiro da
produção e da propriedade.

A produção de hortaliças está presente em todos os municípios mineiros, seja ela
profissional ou domiciliar, sendo que cerca de 482 municípios comercializam a
sua produção diretamente no mercado atacadista. Apesar de expressivo volume
produzido, verifica-se uma perda significativa da produção no pré ou pós-colheita.
Estima-se a perda de 40% da produção ao longo das cadeias produtivas da olericultura.
Problemas como a baixa produtividade, decorrentes da má implantação das culturas
e manejo, transporte e embalagens inadequadas, estão entre as principais causas.
Portanto, além da inegável importância econômica e estratégica, esta agenda se
reveste de suma relevância na segurança alimentar do estado de Minas Gerais e do
país.

5 – ATER CRIAÇÕES (EXCETO BOVINOCULTURA)
A criação de pequenos animais é uma importante fonte de produção de alimentos
energéticos e protéicos essenciais para a alimentação da população. As atividades
relacionadas com a produção de pequenos animais vêm experimentando aumento
nos índices de produção ao longo dos últimos anos no Brasil e em Minas Gerais. As
principais dificuldades no setor são: baixo índice tecnológico, acarretando baixas
produtividades, altos índices de mortalidade, deficiência sanitária no processo
produtivo, deficiência nas instalações de produção e de processamento.
Com o surgimento de agroindústrias e estruturas especializadas em comercialização
do pescado, a rentabilidade se elevou e despertou interesse dos agricultores, em
investir na atividade. Diante do grande potencial produtivo apresentado por
essas atividades, a ação da Emater-MG visa entre outros: a ampliação da oferta de
pequenos animais e redução de perdas, com o uso de tecnologias sustentáveis de
produção e melhoramento da gestão dos empreendimentos; a capacitação dos
produtores, com vistas a desenvolver o profissionalismo na gestão da atividade e
a legalização da atividade por meio do licenciamento ambiental e outorga do uso
da água.
Nesta agenda se trabalha a assistência técnica, tanto individual como coletiva,
em todas as fases do processo produtivo, bem como a realização de capacitações,
eventos técnicos e implementação de programas e projetos de produção.

6 – COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO
A agricultura familiar, em suas atividades agrícolas e não agrícolas, tem papel
importante no desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Em Minas Gerais, parte
importante das atividades agrícolas destina-se à produção de alimentos in natura.
Entre as atividades não agrícolas, destacam-se a agroindústria, o artesanato e o
turismo rural. A agregação de valor aos produtos da agricultura familiar é mais
que uma tradição, é uma forma de aumentar a renda das famílias rurais, valorizar
a cultura e gerar ocupação.
Apesar de sua importância, a agricultura familiar e suas organizações enfrentam uma
série de desafios relacionados com o campo da comercialização da sua produção,
tais como: organização, aplicação de instrumentos gerenciais, observação das
diversas exigências legais, boas práticas de produção, boas práticas de fabricação
e gestão. Nesse contexto, os empreendimentos da agricultura familiar não se
diferenciam das demais empresas. Esses desafios fazem com que grande parte da
agricultura familiar permaneça restrita aos mercados informais.
Atendendo à crescente demanda da agricultura familiar de Minas Gerais, em
grande parte derivada destes desafios ligados à comercialização da sua produção,
a Emater–MG também investe em ações de Ater com foco na organização, na
agregação de valor e no mercado. Os principais exemplos dessa atuação são as
ações da empresa no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae);
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); e na Política Estadual de Aquisição
de Alimentos Familiar, Programa Ater Mais Gestão, entre outras políticas públicas
ligadas à comercialização e agroindústria.

Ações desenvolvidas nesta agenda:
•

Incentivo à venda direta pela organização e estruturação de feiras livres;

•

Atuação direta nos mercados institucionais PAA e PNAE;

•

Formalização de empreendimentos individuais e coletivos;

•

Qualificação e Boas Práticas de Produção e Boas Práticas de Fabricação;

•

Parcerias com cooperativas e união de cooperativas, Fetaemg e outras instituições
afins para atuação conjunta na criação e fortalecimentos das cooperativas;

•

Profissionalização de agricultores para acesso aos mercados;

•

Participação efetiva na construção e elaboração do Programa Estadual de
Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria;

•

Agregação de valor à produção;

•

Destino adequado dos resíduos de agroindústria;

•

Gestão de empreendimentos;

•

Rotulagem de alimentos;

•

Oficinas de artesanato, entre outros.

7 – INCLUSÃO PRODUTIVA
Uma parcela significativa da população rural brasileira se encontra em situação de
vulnerabilidade social e econômica. Isso aponta para a necessidade de formulação
de políticas públicas articuladas para o combate e a erradicação da pobreza,
sobretudo da população que se encontra na linha da extrema pobreza.
Embora o meio rural tenha sido considerado, por muito tempo, um espaço
privilegiado de produção e consumo, dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN – 2021),
apontam o aumento da insegurança alimentar nos domicílios brasileiros (55,2%),
dentre eles 9% convivem com a fome, sendo pior essa condição nos domicílios
de área rural (12%). Já em Minas Gerais, segundo informações do CadÚnico do
governo federal, 2020, cerca de 2,9 milhões de pessoas vivem com renda mensal
de até R$ 89,00.
As dificuldades de acesso dos agricultores familiares aos meios de produção,
diminuição das oportunidades de ocupação e renda, constituem alguns desses
fatores que comprometem diretamente a satisfação das necessidades básicas das
famílias rurais: alimentação, saúde, educação, transporte, moradia.
O enfrentamento da pobreza e desigualdade social no campo requer articulação de
políticas públicas de modo que as famílias tenham acesso a programas e projetos
que promovam a inclusão produtiva e social, atendendo às suas necessidades
básicas e oportunizando a geração de renda.

Ações desenvolvidas nesta agenda:
•

Execução do Programa Brasil Sem Miséria (BSM);

•

Execução do Programa Dom Helder Câmara;

•

Ações de reconhecimento e fortalecimento das comunidades quilombolas;

•

Ações junto aos Povos e Comunidades Tradicionais;

•

Acompanhamento técnico à produção agropecuária com foco ao mercado;

•

Promoção de acesso a políticas públicas pela emissão das Declarações de Aptidão
ao PRONAF;

•

Execução do Programa Garantia Safra;

•

Atividades de segurança alimentar e nutricional;

•

Implantação de quintais produtivos;

•

Inserção das famílias nos mercados institucionais PAA e PNAE

8 – MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
A partir do século XIX, particularmente com o advento da revolução industrial e a
intensificação dos processos produtivos, a atividade humana passou a exercer maior
pressão sobre os ecossistemas e os recursos naturais existentes. O crescimento
populacional, a urbanização, a emissão de poluentes e a exploração não sustentável
dos recursos naturais são fatos geradores de degradação ambiental.
Essa degradação se manifesta, entre outras coisas, numa maior descaracterização
dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, com consequências na redução
da biodiversidade e da capacidade produtiva do solo; na alteração dos ciclos
biogeoquímicos, das condições climáticas e na diminuição da oferta de água em
quantidade e qualidade.
Esta realidade impõe grande desafio ao setor agrícola para produzir alimentos em
quantidade e qualidade com vistas a abastecer a população e ofertar matériasprimas para a produção de fibras e energias limpas, em intrínseca harmonia com a
preservação e conservação dos recursos naturais.
Outro importante desafio da Emater-MG é desenvolver ações junto aos agricultores
familiares, utilizando os princípios da agricultura de base agroecológica, que
contribuam, num primeiro momento, para o processo de transição que constitui
a base para a construção de sistemas produtivos sustentáveis, com manejo
adequado aos agroecossistemas e a biodiversidade, contribuindo efetivamente
para a segurança e soberania alimentar para a sociedade mineira. Para tanto, esta
agenda estratégica terá duas subdivisões.

8.1 – Segurança Hídrica e Sustentabilidade Ambiental
conservação ambiental e também para a socialização de práticas produtivas que
não agridam o ambiente. Ao buscar a sustentabilidade na agricultura e, mais do que
isso, a conservação dos recursos naturais, é fundamental ter uma visão sistêmica da
paisagem, da propriedade e dos ecossistemas que a compõem. Diante disso, as ações
a favor da conservação da natureza e da perpetuidade da produção agropecuária
não devem se embasar, portanto, somente na imposição de leis vistas como
obrigação ou dever, mas, sim, a partir da consciência de que nossa vida depende
das plantas, dos animais, de água pura e farta, da terra produtiva, do ar limpo e de
condições climáticas adequadas, tendo a legislação e principalmente as instituições
e as políticas públicas como aliados na promoção de incentivos àqueles que mantêm
os ecossistemas naturais e os agrossistemas conservados e produtivos.
8.2 – Agroecologia
A agricultura de base agroecológica, por ser menos impactante e mais sustentável,
vem crescendo em todo o mundo. No Brasil, vem sendo discutida e demandada pela
sociedade e investigada pelas instituições de ensino e pesquisa, tecnologias que
promovam uma agricultura menos dependente de fertilizantes altamente solúveis
e agrotóxicos, sem contaminação das pessoas, dos alimentos e do meio ambiente e
que promovam a saúde e considerem o saber acumulado dos agricultores.
Um dado relevante do Censo Agropecuário de 2017 é que 590.834 estabelecimentos
rurais declararam que utilizam adubação exclusivamente orgânica e 538.430
utilizam adubações orgânicas e químicas simultaneamente. Dados do Cadastro
Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO/MAPA) de novembro/2020 registram que
no Brasil há 21.944 estabelecimentos rurais certificados como orgânicos, dos quais
aproximadamente 1.000 são de produtores/as do estado de Minas Gerais.
Focada em sustentabilidade e preservação ambiental, a Emater–MG prioriza em seus
atendimentos a aplicação dos princípios agroecológicos. O trabalho contribui para
implementação de processos de transição para sistemas produtivos sustentáveis,
baseados em manejo adequado, garantindo segurança e soberania alimentar para a
sociedade mineira.
Nesta agenda, a Emater–MG busca aumentar o número de agricultores produzindo
em bases agroecológicas; ampliar a oferta de produtos orgânicos certificados para
o mercado; ampliar o acesso dos agricultores familiares ao Pronaf Agroecologia
e aumentar a inserção e permanência de agricultores familiares nos espaços de
comercialização.

Ações desenvolvidas nesta agenda:
•

Incentivo à produção agroecológica;

•

Construção do conhecimento em agroecologia com a realização de eventos como
cursos, intercâmbios, encontros entre outros;

•

Incentivo, mobilização e organização de feiras agroecológicas;

•

Oficinas com a discussão teórica e realização de práticas agroecológicas;

•

Instalação de unidades demonstrativas e unidades de referência com práticas
agroecológicas;

•

Qualificação de agricultores e extensionistas em processos de garantia de origem
e Certificação

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Este acompanhamento se destaca por demonstrar e mensurar todas as ações da
empresa no âmbito do estado e possui dois indicadores globais, sendo o primeiro,
com foco no indivíduo, trata do número de agricultores atendidos sem repetição
no ano civil, que permite avaliar a extensão da presença do estado junto aos
agricultores familiares, por meio da Emater-MG. O segundo indicador global, com
foco no esforço da empresa, faz a contagem de todos os atendimentos realizados
mesmo com repetição.

PLANEJAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
Com o trabalho continuado da Emater–MG nos municípios mineiros, há registros e
históricos de dados e informações sobre necessidades dos agricultores, envolvendo
os aspectos produtivo, social e ambiental.
O Governo do Estado define o orçamento anual da Emater-MG para suporte da
atuação da empresa sobre as necessidades diagnosticadas pelos técnicos e sobre as
ações descritas no Plano Plurianual de Ações de Governo (PPAG) 2020 a 2024. Diante
desses elementos a Emater-MG realiza seu planejamento anual, tanto de metas
físicas, quanto de metas financeiras.
Objetivando atender nossas parcerias em benefício dos municípios, a empresa atua
com sistemas específicos para levantamentos de dados e informações:
Safra Agrícola/Pecuária e Agroindústrias: sistema que levanta, periodicamente,
em todos os municípios de Minas Gerais, dados de área plantada, produtividade,
produção – inclusive da agricultura familiar, considerando todos os produtos
agropecuários –, número de agricultores familiares e não familiares. Para a safra
agrícola a periodicidade é mensal; já para a pecuária, trimestral; e, no caso de
Agroindústria, é semestral.
Preços de Terras Agrícolas: sistema que faz levantamento anual de Valores de Terra
Nua (VTN) nos municípios conveniados com a Emater–MG, gerando dados que são
referência para subsidiar os produtores no ato da Declaração de ITR (Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural).
ICMS Solidário: sistema que coleta dados e calcula o índice referente ao Critério
Produção de Alimentos para a Fundação Getúlio Vargas, que apura o valor a ser
repassado para as prefeituras.

O quadro 03 – Proposta de orçamento da Emater–MG para o exercício de 2022.

Fonte: Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica/Sistema Integrado de Gestão

METAS FÍSICAS PARA 2022
Os quantitativos de atendimento foram renegociados junto ao Governo do Estado,
em audiência pública adequando-se à capacidade de suporte e recursos da empresa
para o exercício de 2022, quando ficou determinado que a Emater-MG prestará 1,5
milhão de atendimentos. Uma vez definidas as metas do PPAG para o exercício,
são criados indicadores em sistema informatizado próprio da empresa que, além
de orientar a ação dos técnicos de campo, recebem os registros de suas ações
operacionais, permitindo a consolidação de resultados em nível de escritório local,
unidade regional e estado.
Assim, após definidos os quantitativos globais de atendimento, dentro de cada
agenda estratégica, os mesmos foram desdobrados para as unidades regionais e
para os escritórios locais. Estas unidades são executoras.

Quadro 04: Metas e resultados pactuados no PPAG para o exercício de 2022

Fonte: Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica/Sistema Integrado de Gestão

Durante esse último trimestre de 2021, as equipes de cada unidade desdobraram
os quantitativos globais de seus atendimentos para cada município, cada ação e
cada mês. Este planejamento é feito em um sistema online que permite a leitura
instantânea e emissão de relatórios no Departamento de Planejamento e Gestão
Estratégica – DEPGE.
Uma vez consolidados os lançamentos, a empresa realiza os acompanhamentos,
mensurações de desempenhos, identificação de pontos críticos e outros dados
para atuação das gerências e diretoria executiva. Estes relatórios são gerados
periodicamente pelo SIG (Sistema Integrado de Gestão).
Concomitantemente, são distribuídos os orçamentos das unidades organizados
por grupos de despesa, a saber: Benefícios, Divulgação e Publicações, Judiciais,
Manutenção e Conservação, Materiais de Consumo, Serviços de Terceiros, TI e
Comunicação, Veículos, Viagens e Tributos. Os valores de execução do orçamento
são acompanhados em conjunto com as metas de atendimento para que sejam
evitados estouros orçamentários. Os valores do orçamento global de cada unidade
regional são informados para todos os gerentes. Os gerentes, juntamente com sua
equipe e com base em históricos de anos anteriores, realizam o desdobramento do
valor global para cada pacote orçamentário em cada mês.

CONTRATO ENTRE EMATER-MG E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO
Destacamos que além das metas e resultados pactuados no PPAG para o exercício
de 2022, ainda, teremos ações extraordinárias e relevantes face ao contrato recémassinado entre a Emater-MG e a Secretaria Estadual de Educação – SEE.
O referido contrato objetiva a integração de esforços para dinamizar e potencializar a
execução do Programa de Alimentação Escolar (Pnae), sendo que por um lado estará
fortalecendo a agricultura familiar para maior acesso ao mercado institucional de
alimentação escolar com a oferta de alimentos frescos e saudáveis aos alunos da
rede escolar estadual e, por outro lado, propiciará maior segurança alimentar e
nutricional, melhorando a qualidade de vida dos beneficiários destas ações.
Quadro 05: Metas físicas para 2022 - por unidade regional.

Fonte: Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica/Sistema Integrado de Gestão

Finalizado o planejamento global da empresa, no primeiro dia útil de cada mês
de janeiro, a empresa inicia a execução e o DEPGE exerce os acompanhamentos
ostensivos sobre a execução operacional, dentro das metas físicas e financeiras.
A metodologia de planejamento, acompanhamento e gestão adotada pela Emater–
MG permite que:
•

Necessidades regionalizadas possam ser atendidas de forma diferenciada, uma
vez que contempla várias agendas estratégicas passíveis de serem aplicadas em
uma região e em outra não;

•

Relatórios sejam gerados nos níveis municipal, regional e estadual.

Ao explicitar as performances das unidades, ficam claros os pontos que necessitam
de maior atenção, propiciando uma atuação efetiva do nível decisório composto por
gerentes e diretores.
Este plano de negócios anual traz lições aprendidas das versões anteriores, no
tocante às execuções físicas e financeiras, com avaliação por meio de ferramentas de
gestão de pleno domínio da empresa. A consolidação desses resultados constituirá
“Agenda Positiva da Emater-MG” frente ao poder público, aos nossos clientes –
especialmente os agricultores familiares - e à sociedade.
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

