
Novo Relatório do CGAP Oferece Perspectivas Únicas das Vidas Financeiras das Famílias de Pequenos 

Agricultores 

Washington DC, 25 de Fevereiro de 2016 – Um novo relatório do CGAP, divulgado hoje, documenta as 

vidas financeiras de um grupo seleccionado de pequenos agricultores em três países, oferecendo uma 

visão única das lutas, riscos e cedências com que se deparam diariamente. O relatório também contém 

recomendações sobre os tipos de serviços financeiros que podiam melhorar as vidas deste importante 

grupo de pessoas.   

Existem cerca de 500 milhões de famílias de pequenos proprietários (aproximadamente 2 mil milhões de 

pessoas) em todo o mundo. Estas famílias de agricultores de pequena escala representam uma parte 

significativa dos pobres do mundo que vivem com menos de dois dólares por dia. Até ao presente, 

pouco se sabia das suas vidas financeiras.  

A Iniciativa do CGAP de Diários Financeiros dos Pequenos Agricultores preenche esta lacuna de 

informação mediante um estudo de um ano que monitoriza o rendimento, despesas e produção agrícola 

de 270 famílias de pequenos agricultores em Moçambique, Tanzânia e Paquistão. Há aproximadamente 

500 000 dados que ilustram o modo como estes agregados familiares gerem o seu dinheiro e enfrentam 

os desafios, desde os choques climáticos até aos problemas de saúde inesperados.  

Jamie Anderson, Especialista do Sector Financeiro do CGAP declara: “Os prestadores de serviços 

financeiros e outros que lidam com famílias de agricultores de pequena dimensão precisam de saber 

como é diverso este mercado. As perspectivas recolhidas nos Diários dos Pequenos Agricultores podem 

ajudá-los a preparar soluções adaptadas aos vários perfis de agricultores de pequena escala.” 

O relatório oferece recomendações específicas de mercado. Estas vão englobam ferramentas financeiras 
destinadas a melhorar a produção agrícola e o armazenamento das colheiras, no exemplo de 
Moçambique, que compreendia sobretudo pequenos agricultores não comerciais; instrumentos de 
poupança diversificados para as famílias da Tanzânia, que vendiam mais produtos agrícolas do que 
consumiam; e ferramentas para facilitar as relações com os intermediários no estudo do Paquistão, que 
vendia a quase totalidade dos seus produtos agrícolas.  
 
Embora a metodologia e a dimensão da amostragem não sejam estatisticamente representativas das 
famílias de pequenos agricultores num determinado país, as conclusões deste estudo são amplamente 
representativas dos vários tipos de pequenos agricultores no mundo inteiro.  
 
Descarregue o Relatório e Explore os Dados 
 
Algumas das conclusões mais importantes a saber: 

Clima 

 Os choques relacionados com o clima acarretaram grandes dificuldades às famílias dos pequenos 
agricultores. Por exemplo, 72% dos agregados familiares da amostra do Paquistão tiveram 25% ou 
mais das colheitas destruídas pelas intempéries nos últimos cinco anos. 

  

http://www.cgap.org/smallholderdiaries
http://www.cgap.org/smallholderdiaries


Saúde 

 Os pequenos agricultores enfrentaram choques de saúde comuns, que não apenas esgotaram os 
recursos financeiros, emocionais e humanos das famílias, como também perturbaram as 
actividades agrícolas. Em Moçambique, por exemplo, 70% das famílias do estudo experimentaram a 
morte de um membro da família nos últimos cinco anos.   

 

Tecnologia 

 A utilização de instrumentos financeiros digitais nos Diários dos Pequenos Agricultores era muito 
limitada. Apenas 19% das famílias dos Diários dos Pequenos Agricultores na Tanzânia usavam 
dinheiro electrónico, único país no estudo onde os pequenos agricultores referiram qualquer 
utilização de moeda electrónico 

 

Financeiro 

 Muitos dos agregados familiares participantes nos Diários dos Pequenos Agricultores não tinham 
ferramentas específicas para lidar com os choques. Quando as intempéries destruíram as colheitas, 
por exemplo, 72% dos lares tanzanianos nada fez em resposta, demonstrando assim a falta de 
opções alternativas.  

 

Agricultura 

 Alguns pequenos proprietários enfrentaram riscos associados com práticas agrícolas básicas. Em 
Moçambique, por exemplo, 61% dos agregados familiares reportaram perda de colheitas 
armazenadas devido a infestação de pragas. 

 

Relacionados com o Mercado 

 Para algumas famílias, as flutuações do mercado representaram uma nova série de riscos. As 
famílias integrantes do estudo no Paquistão vendiam quase toda a sua produção agrícola. Quase 
todas estas famílias sofreram um impacto considerável, quer pelo aumento do preço dos factores de 
produção (99%), quer por uma redução do preço de venda das suas colheiras (96%). 
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Acerca do CGAP  

O Grupo Consultivo de Assistência aos Mais Pobres é uma parceria global de 34 organizações líderes que 

procuram promover a inclusão financeira. O CGAP desenvolve soluções inovadoras através da 

investigação prática e do envolvimento activo com os prestadores de serviços financeiros, formuladores 

de políticas e financiadores com vista a permitir abordagens de escala. Sedeado no Banco Mundial, o 

CGAP combina uma abordagem pragmática ao desenvolvimento responsável do mercado com uma 

plataforma de sensibilização baseada na evidência com vista a aumentar o acesso aos serviços 

financeiros de que os pobres precisam para melhorar as suas vidas. 


