
Fira – apoio a pequenos negócios para uma agricultura 

inovadora, racional e sustentável 

Nome Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira) 

Objetivo 

Os cinco Centros de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) apoiados pelo 

Fira tem por objetivo a prestação de serviços de demonstração, 
capacitação, assessoria técnica e informação especializada que visam 

melhorar as habilidades e competência de pequenos e médios 
produtores, provedores de serviços de consultoria e pessoal operativos 

de intermediários financeiros. Seu principal papel é validar técnica e 

financeiramente as tecnologias mais promissoras, garantindo que os 
pequenos e médios produtores tenham acesso às mesmas. Possui forte 

enfoque de preservação ambiental e sustentabilidade dos pequenos 
negócios. 

Público-alvo 

Produtores de menor desenvolvimento relativo, a quem a transferência 

tecnológica impacta e resulta em benefícios imediatos, e que se situam 
em plataformas tecnológicas obsoletas e de curto e médio prazo.  

Técnicos e profissionais dos intermediários parceiros que prestam 

serviços de assessoria aos produtores dos seus respectivos públicos 
alvos. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Territórios rurais com baixo índice tecnológico, cobertos pelos cinco 

Centros de Desenvolvimento Tecnológico. Neste caso especialmente 
territórios com fortes componentes de assoreamento e corrosão do solo e 

escassez de água. 

Justificativa 

As fontes de geração de tecnologia agrícola, de origem pública e privada, 
em geral possuem um alto nível de produção, porém, não correspondido 

em seu processo de transferência e absorção por parte dos produtores, 

aumentando o desafio da modernização tecnológica do setor rural. Nesta 
constatação, sugere-se que os CDT venham cobrir esta lacuna, 

viabilizando técnica e financeiramente a implementação de tecnologias. 

Escopo geográfico 

Territórios e populações agrícolas atendidas pelos CDT: 

 Villadiego no Vale de Santiago, Guanajuato; 

 Slavador Lira Lópes, Morelia, Michoacan; 

 La Noria, Tamuín, SLP; 

 Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelia; 

 Tantakin, Tzucacab, Yucatan; 

Ano de 
2003  



implementação 

Descrição dos 

serviços e atividades 
realizados 

Trata-se de programa de apoio composto por conjunto de ações, entre 

elas:  

Apoio financeiro: Os pequenos produtores rurais que atendam a 

critérios de qualificação e inserção na área de abrangência do 
projeto/CDT podem acessar linha de financiamento. O FIRA, como 

instituição de serviços financeiros de 2º piso, disponibiliza recursos para 
instituições que emprestam aos produtores rurais, financiam projetos de 

interesse no campo e serviços de desenvolvimento empresarial, na linha 

dos CDT. 

Serviços de Capacitação: Cursos, seminários, fóruns, congressos, 
conferências e encontros de negócios, entre outros, que são promovidos 
e organizados pelos CDT utilizando para isso instrutores nacionais e 

internacionais para o manejo dos temas. 

Entre os principais temas de interesse, destacam-se: 

 Sistemas de produção e boas práticas agrícolas e pecuárias. 

 Formulação e avaliação de projetos de investimento. 

 Elaboração de planos de negócio. 

 Organização de produtores. 

Estes serviços se promovem por meio de um catálogo anual assim como 

o portal de Fira, onde se conseguem o programa de eventos, objetivos, 
conteúdos temáticos, datas de realização, objetivo e cota de 

investimento.  

Serviços de Demonstração: É uma das ferramentas de transferência 
de tecnologia aos quais se organiza agenda de campo e visitas guiadas. 

Os dias de campo se organizam para atender produtores, técnicos e 
funcionários interessados na tecnologia em demonstração, por meio de 

paradas em “estações técnicas” que são apresentadas por especialistas. 
Temas como manejo de resíduos, manejo de pragas e plantas daninhas, 

assoreamento do solo, fundamentos básicos de conservação da água e 

do solo, irrigação, etc. Neste processo que os técnicos e produtores 
identificam, compartilham e adotam técnicas e conhecimentos bem 

sucedidos. 

Serviços de Assistência Técnica: A assistência técnica é fundamental 
para o êxito da aplicação da tecnologia, razão à qual os CDTs têm 
implementado programas de treinamento para a formação de 

especialistas. 

O FIRA, por meio dos CDT, implementou uma metodologia para qualificar 
consultores externos em diferentes modalidades técnicas, e ao qual 

avalia as competências técnicas destes prestadores de serviços. 

Resultados e 

evidências 

Resultados qualitativos gerais alcançados: 

 Prevenção da deterioração ambiental, conservando os recursos mais 



disponíveis importantes: água e solo. 

 Incremento da rentabilidade das empresas mediante a 

implementação de sistemas de produção poupadores de recursos, 
redutores de custos e impulsionadores de rendimentos, aumentando 

assim a maior competitividade dos negócios. 

 Fortalecimento das competências e estruturas técnico-operativas que 
atendam a pequenos e médios produtores, tanto de negócios como 

de intermediários financeiros. 

Resultados qualitativos específicos em cada território: 

CDT – Enfoque: 

 Tezoyuca: Uso eficiente da água em viveiro e horticultura ornamental 

 Villadiego: Produção de alfafa e grãos com irrigação pressurizada e 

agricultura intensiva. 

 Salvador Lira López: Uso eficiente da água na agricultura intensiva: 
produção de hortaliças em estufa e sementes de pomar de Pinnus 

Greggi. 

 Tantakín: Pecuária bovino para duplo propósito, veados, ovinos e 
agro-florestais. 

 La Noria: Pecuária bovina para duplo propósito com baixo silvo 

pastoril. 

Instituição Executora 

Nome Fundos Fiduciários para o Desenvolvimento Rural (FIRA) 

País México 

Setor 

Governo – instituição Financeira plena e regulada de 2º piso, focada em 
pequenos negócios com estratégia de financiamento e desenvolvimento 

tecnológico no meio rural, bem como concessão de crédito, garantias, 

capacitação, assistência técnica e transferência tecnológica para a 
agricultura, pecuária, pesca, silvicultura e agroindústria no México. 

Clientes Produtores rurais em todo território mexicano 

Tamanho Patrimônio próprio e recursos disponíveis para intermediários financeiros 

Instituições Parceiras 

Nome 
Instituições financeiras intermediárias do Fira, centros de 



desenvolvimento tecnológico, associações e produtores, governo. 

Setor Iniciativa privada e governo 

Papel 

Instituições financeiras intermediárias do FIRA: 

 Financiamento aos clientes; 

 Serviços de desenvolvimento tecnológico; 

Centros de Desenvolvimento Tecnológico: 

 Provimento de serviços tecnológicos, capacitação, organização de 

oficinas, fóruns, cursos, etc. 

Associações e Produtores: 

 Integração e oferta de um pacote de produtos e serviços 

tecnológicos para seus associados; 

 Participação na adoção e divulgação de tecnologia; 

 Contratação de assessoria técnica para seus associados; 

 Organização de eventos de capacitação; 

 Aplicação de pacote tecnológico autorizado; 

Governo 

 Subvenção para aquisição de semeadoras especializadas no trato da 
lavoura e na conservação do solo, tendo como requisito aos 

produtores sua capacitação no CDT; 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Esta experiência passível de replicação tem como premissas alguns 

pontos importantes para o desenvolvimento e melhoramento dos níveis 
de produtividade e impacto: 

 O êxito do apoio tecnológico depende da disposição à inovação de 

um segmento tradicionalmente conservador e da disponibilidade de 
recursos dos mesmos para realizar investimentos em uma nova 

tecnologia. 

 É fundamental a sinergia de todos os componentes para potencializar 
os impactos do programa. 

 Soluções tecnológicas e ferramentas de crédito conjugados geram 

sinergias e externalidades positivas ao programa. Isoladamente 

possuem alcance restrito. 

 A adoção de propostas de extensão tecnológica é fortemente 
vinculada à pré-existência dos CDT, neste caso, apesar de usar 



outros canais de transferência tecnológica. 

Conclusão 

A junção de papéis de fonte de financiamento com estrutura, estratégias 

e programas de apoio em matéria de transferência tecnológica, 
assistência técnica e capacitação adiciona diferencial para as instituições 

promotoras dos pequenos negócios e para seus clientes. Os resultados de 
avaliação indicaram que os apoios tecnológicos têm características de 

maior durabilidade do que os relativos aos apoios financeiros e de acesso 
ao crédito, já que este último limita seu impacto ao ano da sua outorga. 

De acordo com avaliação de 2008 do Grupo de Economistas e Associados 

(GEA), os programas do FIRA a pequenos e médios produtores que 
associam ambos os tipos de apoio (crédito e tecnológico) geraram 

incremento de renda superior aos programas isolados, na ordem de 
45,3%. O programa de crédito isolado aumentou a renda em 22,7% e de 

apoio tecnológico de 33,1%. 

É importante pensar-se em soluções integradas. Não basta a concessão 
de crédito por meio de canais de distribuição vocacionados. É necessário 

haver entidades que orientem os produtores no processo de identificação 
de oportunidades de investimento que permitam melhorar sua 

rentabilidade e a própria competitividade do negócio. 

Além do atendimento per si, torna-se importante o desenvolvimento de 
um mercado de serviços de consultoria em agronegócios, mediante a 

capacitação e qualificação de consultores e empresas de serviços 
especializados vinculados ou não a entidades parceiras do território. 

A externalidade positiva consiste no fortalecimento do conhecimento e 
competências dos funcionários das instituições financeiras em matérias 

específicas e necessidades do setor/ramo de atividade, permitindo uma 

maior penetração dos serviços financeiros oferecidos e um maior grau de 
fidelização do cliente. 

 


