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Apresentação

O Brasil é um dos poucos países do mundo que possui um conjunto de 
politicas públicas para o desenvolvimento rural com o objetivo da redução 
das desigualdades, inclusão socioeconômica dos agricultores familiares em 
toda a sua diversidade e a segurança alimentar de toda a população.

Entre os diversos programas criados, o Pronaf é um dos que merece 
destaque. Criado em 1995, como uma linha de crédito rural, fruto de uma 
intensa participação das organizações da agricultura familiar, o programa 
foi se estruturando e atinge hoje o rural brasileiro em toda a sua diversidade.

O Pronaf, nestes 20 anos, aplicou aproximadamente R$ 160 bilhões em mais 
de 26 milhões de contratos, nas diferentes modalidades, para diferentes 
tipologias	 de	 agricultores	 familiares,	 financiando	máquinas,	 veículos	 de	
transporte e equipamentos para a agricultura familiar mais estruturada, até 
os	microfinanciamentos	para	a	agricultura	familiar	menos	capitalizada.

Dois exemplos mostram essa diversidade: O Mais Alimentos, uma Linha de 
investimentos	do	Pronaf	que	financiou	50.000	tratores	nos	últimos	7	anos;	
o	Agroamigo,	 do	BNB,	 que	financiou	 	 nos	 últimos	dez	 anos,	 através	do	
Pronaf B, 2,4 milhões de contratos, aplicando R$ 5,6 bilhões junto a famílias 
situadas abaixo da linha de pobreza na região do semiárido. Atualmente 
30% dos contratos do Pronaf são realizados por agricultoras. No chamado 
Agroamigo Pronaf B, esta participação chega a 50%.

Em função da importância deste programa, de sua referência para o Brasil 
e para o mundo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO convidaram o 
agrônomo Valter Bianchini para relatar, neste livro, o que foi a construção 
do Pronaf nestes 20 anos, como um exemplo de política pública e de 
construção participativa entre governo, sociedade e a academia.

A publicação destaca a construção do Pronaf no governo Fernando Henrique 
Cardoso e os seus avanços a partir de 2003, com diretrizes do Governo Lula 
para os programas Fome Zero e Vida Digna no Campo, unindo políticas de 
segurança alimentar e inclusão social com o fortalecimento da agricultura 
familiar. As diretrizes continuaram no Governo Dilma com o programa 
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Brasil Sem Miséria. Este incremento pode ser evidenciado nos avanços dos 
recursos aplicados no Pronaf, que saltaram de R$ 2,3 bilhões, aplicados na 
safra 2002/2003, para 28,9 bilhões, aplicados na safra 2015/2016.

Além do Pronaf, o livro aborda novos instrumentos criados a partir de 
2003 como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 
(PAA), o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, entre outros. Destaque para a criação de um 
mecanismo inovador de proteção da renda dos agricultores, o Programa 
de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) que garante preços 
para os tomadores do Pronaf. Ou seja, se os preços caem a dívida junto ao 
agente	financeiro	 também	é	 reduzida	na	mesma	proporção,	mantendo	a	
capacidade de pagamento dos agricultores familiares. O PGPAF é bom para 
o governo, pois contribui para a manutenção da capacidade de pagamento 
do produtor, e é bom para o produtor, pois permite a ele planejar seus 
investimentos e o custeio da sua safra com equivalência em produtos.

O	 livro,	 em	 seu	 último	 capítulo,	 aponta	 os	 novos	 desafios.	 Destaque	
para a adequação do Pronaf aos diferentes biomas do país, à ampliação 
do público atendido, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a um 
comprometimento	da	Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural	na	qualificação	
do Pronaf, à ampliação do crédito para o fortalecimento das cooperativas da 
agricultura familiar, das mulheres e dos jovens agricultores com prioridade 
para o desenvolvimento sustentável e agroecológico de produção familiar.

Este livro, ao relatar a história do Pronaf e seus principais instrumentos 
de políticas agrícolas, oferece subsídios para a atuação dos gestores 
públicos, presentes nas diferentes escalas de governo, dos pesquisadores 
da academia e das instituições de pesquisa, dos extensionistas e agentes 
de desenvolvimento rural, das organizações não governamentais, de 
estudantes	e	de	toda	a	sociedade	civil	que	contribuem	para	a	qualificação	e	
ou construção das nossas políticas públicas.

Patrus Ananias

Ministro do Desenvolvimento Agrário
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Apresentação

Nesta publicação apresentamos um relato da história dos 20 anos do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Uma 

política pública, fruto de construção participativa entre o Movimento 

Social Organizado e o Governo.

Relatamos ano a ano os avanços na construção desta política e, em 

determinados momentos, pequenos retrocessos em relação às demandas 

apresentadas para as diferentes realidades deste imenso país e para a 

imensa diversidade da agricultura familiar.

O PRONAF nestes 20 anos aplicou aproximadamente R$160 bilhões 

em mais de 27 milhões de contratos, nas diferentes modalidades, para 

diferentes tipologias de agricultores familiares. Desses recursos, em 

torno de 50% foram disponibilizados para operações de investimentos.

A publicação destaca a construção do PRONAF no governo FHC e os 

avanços do Programa a partir de 2003, com diretrizes do Governo Lula 

para um Brasil Fome Zero e uma Vida Digna no Campo, unindo políticas 

de Segurança Alimentar e Inclusão Social com o Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. As diretrizes continuaram no Governo Dilma com o 

Brasil Sem Miséria. Esse incremento pode ser evidenciado nos avanços dos 

recursos aplicados no PRONAF, que saltaram de R$ 2,3 bilhões aplicados 

na safra 2002/2003 para 23,9 bilhões aplicados na safra 2014/2015.

Além do PRONAF, o texto aborda novos instrumentos criados a partir 
de 2003 como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA), o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, entre outros. Destaque na criação 
de um mecanismo inovador de proteção da renda dos agricultores,  
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o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF)2, 
que garante preços para os tomadores do PRONAF, ou seja, se os preços 
caem,	a	dívida	junto	ao	agente	financeiro	também	é	reduzida	na	mesma	
proporção, mantendo a capacidade de pagamento dos agricultores 
familiares. O PGPAF é bom para o governo, pois contribui para 
manutenção da capacidade de pagamento do produtor e é bom para o 
produtor, pois permite a ele planejar seus investimentos e o custeio da 
sua safra com equivalência em produtos. 

2 O Decreto n.º 5.996 dispõe sobre a criação do PGPAF em consonância com a Lei  
n.º 11.326 de 24 de julho de 2006.
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Nossa homenagem

À Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),  
à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 
(FETRAF), aos Movimentos integrantes da Via Campesina, entre 
eles o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), pela determinação de 
seus dirigentes, agricultores e agricultoras e técnicos, na construção  
desta política.

Ao conjunto das Organizações Não Governamentais, em especial ao 

Departamento Socioeconômico de Estudos Rurais (DESER), por ter 

proporcionado uma importante contribuição na elaboração de parte 

destas Políticas.

Às Ematers, com sua ação de extensão rural governamental contribuindo 

sempre com a operacionalização e qualificação da aplicação do  

crédito rural.

A toda a equipe da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF/MDA), 

que em todos estes anos têm contribuído, com muita dedicação, para 

transformar	pautas	de	reivindicação	e	críticas,	na	constante	qualificação	

do PRONAF e seus principais instrumentos de Política Agrícola.  

À Academia pelos trabalhos realizados de constante análise do PRONAF 

com ricas sugestões ao seu aperfeiçoamento. 

A todos os parceiros anônimos não citados nesta apresentação que 

participaram da história destes 20 anos de PRONAF.

Por último, in memoriam, à minha esposa Aparecida de Fatima Bassetto 
Bianchini, companheira de todas as horas, agricultora agroecológica, 
e	que	sempre	esteve	ao	meu	lado,	fisicamente	e	espiritualmente,	nos	
longos períodos que contribui com estas políticas, no DESER, na FAO, 
na SEAB e principalmente na SAF/MDA.





9Vinte Anos do PRONAF, 1995-2015. 
Avanços e Desafios

Sumário

APRESENTAÇÃO  
Patrus Ananias - Ministro do Desenvolvimento Agrário 3

APRESENTAÇÃO 5

NOSSA HOMENAGEM 7

INTRODUÇÃO 11

CAPíTULO 1. A Política de Crédito Rural de 1965 a 1994 13

CAPíTULO 2. O Crédito Rural na Agricultura Familiar. Da criação do  
PROVAPE em 1994, do PRONAF em 1995 à criação do MDA em 2000  21

CAPíTULO 3. A Criação do MDA, da Secretaria da Agricultura Familiar,  
do CONDRAF e o Início da Construção de uma Política Diferenciada  
para a Agricultura Familiar  35

CAPíTULO 4. A construção do Plano Safra da Agricultura Familiar e  
de uma política diferenciada para a Agricultura Familiar – 2003 a 2015 45

CAPíTULO 5. Plano Safra da Agricultura Familiar 67

5.1 O PRONAF Crédito Rural  70

5.2 Seguro da Agricultura Familiar (SEAF)  74

5.3 Seguro-Garantia Safra  77

5.4 Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiares - PGPAF 80

5.5 Compras Institucionais 82

5.6 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 84

5.7 Pesquisa Agropecuária 84

5.8 Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) 85

5.9 Outros Programas 85

CAPíTULO 6. As Fontes de Recursos do PRONAF 87

6.1 FAT-DE  90

6.2 Exigibilidades Bancárias (MCR 6.2)  91

6.3 Fundos Constitucionais (FCs) 91



10 Vinte Anos do PRONAF, 1995-2015. 
Avanços e Desafios

6.4 Poupança Rural  91

6.5 Orçamento Geral da União (OGU) 92

6.6 Recursos Próprios Equalizáveis (RPE) 92

6.7 FUNCAFE 92

CAPíTULO	7.	Desafios	do	Pronaf	20	anos	 93

7.1 Adequar o PRONAF à diversidade regional dos agricultores  
 familiares em suas diferentes tipologias. 95

7.2 Ampliar o Número de Contratos de Custeio nas Regiões Norte  
 e Nordeste  95

7.3 Ampliar o Universo de Agricultores Atendidos pelo PRONAF 96

7.4	 ATER	Qualificando	o	PRONAF	 97

7.5 PRONAF para o Desenvolvimento das Cooperativas de  
 Crédito Solidário 98

7.6 PRONAF nos Sistemas de Produção 98

7.7 PRONAF para o Desenvolvimento das Cooperativas de Produção 99

7.8 PRONAF Jovem e PRONAF Mulher 99

7.9 Ampliar a Participação da Agricultura Familiar no Volume  
 Total de Crédito Disponibilizado 100

ANEXOS 103

BIBLIOGRAFIA 109



11Vinte Anos do PRONAF, 1995-2015. 
Avanços e Desafios

Introdução
Nas últimas cinco décadas, o Brasil estruturou um conjunto de políticas 
agrícolas e consolidou uma agricultura moderna em todo o território 
nacional. Atualmente a safra brasileira de grãos chega a 200 milhões 
de toneladas. A exportação brasileira do agronegócio atingiu em 2014, 
US$97,65 bilhões. O PIB do agronegócio em 2014 foi de R$1,18 trilhões 
sendo a participação da agropecuária de R$317 bilhões. A agricultura 
familiar representa 37% do PIB da agropecuária, R$117 bilhões. O PIB do 
Brasil	em	2014	ficou	em	R$4,85	trilhões	de	reais.	O	PIB	do	agronegócio	
representou nesse ano 22,5% do PIB do Brasil. 

Até 1995 o Brasil não contava com uma política para a agricultura 
Familiar, quando foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) com uma linha de crédito diferenciada 
para este setor, dando origem nos anos subsequentes a um conjunto de 
políticas diferenciadas para este setor.

Nestes 20 anos o PRONAF se consolidou como uma política de 
crédito presente em todo o território nacional, realizando em torno 
de 2 milhões de contratos, atingindo mais de 1 milhão de famílias 
por ano safra (CPFs2), com uma carteira de 3,5 milhões de contratos 
ativos, R$56 bilhões aplicados, atingindo aproximadamente 2,5 milhões 
(CPFs) presente nos 4.963 municípios rurais brasileiros. Cerca de 30% 
destes contratos e do público atingido são de mulheres agricultoras, 
predominando sua presença no microcrédito produtivo rural.

Desde uma perspectiva estratégica de segurança alimentar e inclusão 
social, a partir de 2003 até 2010, o Presidente Lula orientou a elaboração 
de diversas iniciativas de políticas inovadoras para o fortalecimento da 
agricultura familiar para um Brasil Fome Zero e uma Vida Digna no 
Campo. A partir de 2011 a Presidenta Dilma deu continuidade a essa 
política fortalecendo um Brasil sem Miséria no campo e na cidade, com 
segurança alimentar.

2 Cadastro de Pessoa Física para efeitos de Declaração de Renda. Uma unidade familiar 
pode ter mais de 1 CPF. 
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O texto está dividido em sete capítulos. No primeiro, abordamos 
a política de crédito rural de 1965 a 1994, durante o período da 
chamada modernização conservadora da agricultura brasileira com 
suas consequências desastrosas para a agricultura familiar e de toda a 
sustentabilidade do meio rural. No segundo e terceiro capítulos tratamos 
da criação do PRONAF, da caracterização da agricultura familiar, e da 
criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, trazendo aspectos 
das lutas dos Movimentos Sociais no início do Grito da terra Brasil e da 
contribuição da Academia, FAO-INCRA e de ONGs na elaboração de 
contribuições teóricas para a criação deste Programa.

No quarto capítulo é contemplado o início da criação do Plano Safra da 
Agricultura Familiar com um incremento nos recursos do PRONAF, 
sua contribuição a um Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
de Vida Digna no Campo com a criação de Linhas Especiais para 
diferentes tipologias de agricultores familiares e diferentes sistemas 
de produção. Neste capítulo apresentamos, também, a criação de 
diferentes instrumentos de política agrícola para a agricultura familiar.

No	capítulo	V	o	texto	traz	uma	definição	dos	principais	instrumentos	
que compõem o Plano Safra da Agricultura Familiar. No capítulo VI são 
abordadas	as	fontes	de	financiamento	do	PRONAF.

No	 capítulo	 VII	 apontamos	 alguns	 desafios	 do	 PRONAF	 como	
contribuição	 para	 qualificar	 esta	 importante	 política	 de	 apoio	 à	
agricultura familiar que disponibilizou nestes 20 anos mais de 
R$150 bilhões, está presente em todos os municípios rurais do 
território brasileiro, chegando a mais de 2 milhões de famílias com 
aproximadamente 56 bilhões de créditos em ser, ativos na carteira. 

Com uma cesta de instrumentos de políticas complementares,  
o PRONAF é hoje um programa de referência para o fortalecimento da 
Agricultura Familiar em todo o mundo.
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Capítulo1.  
A Política de Crédito Rural  
de 1965 a 1994





15Vinte Anos do PRONAF, 1995-2015. 
Avanços e Desafios

A política de crédito rural no Brasil foi o principal instrumento de 
fomento à modernização conservadora ocorrida a partir de meados 
dos anos 1960. Algumas Leis encaminhadas pelo Poder Executivo 
durante o Regime Militar (1964 a 1985) deram suporte a este processo 
de modernização3 da agricultura brasileira.

Entre elas podemos destacar a Lei do Estatuto da Terra,  
Lei n.º 4.504 de 30 de novembro de 1964, que regula os direitos e as 
obrigações	dos	proprietários	de	 imóveis	 rurais	para	fins	de	execução	
da Reforma Agrária e para a promoção da Política Agrícola.  
Na Política Agrícola o Estatuto da Terra deu base para um conjunto 
de outras Leis. Uma Lei especial instituiu um Sistema Nacional 
de	 Crédito	 Rural	 (Lei	 n.º	 4.829	 de	 5/11/1965)	 para	 financiar	 não	
só a modernização da agricultura, mas também a consolidação de 
complexos agroindustriais (CAIs) e um forte sistema cooperativo.  
Foi constituído um Sistema Nacional de Pesquisa e Extensão, 
coordenados em nível nacional pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), (Lei n.º 5.851 de 7/12/1972) e pela Empresa 
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER)  
(Lei n.º 6.126 de 6/11/1974). Nos estados foram criados Organizações 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAS) e Empresas Estaduais de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematers). As Ematers sucederam 
as Associações Estaduais de Crédito e Assistência Rural (ACARs) e 
a EMBRATER a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 
(ABCAR ). O cooperativismo foi reorganizado com forte intervenção do 
estado com base na Lei n.º 5.764 de 16 de dezembro de 1971 tendo como 
base a unicidade de representação na Organização das Cooperativas do 
Brasil (OCB). 

3 O termo modernização da agricultura brasileira possui diferentes significados. Neste 
texto definimos o processo de modernização da agricultura como a utilização no país de 
um processo que se denominou internacionalmente “Revolução Verde”, caracterizada 
pela utilização de tecnologia baseada no uso de sementes com alta produtividade, 
agroquímicos e motomecanização.
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Entre 1970 e 1980 os volumes de recursos aplicados no crédito rural 
foram crescentes, atingindo US$20,4 bilhões em 1979. Apesar de a 
política agrícola não excluir formalmente nenhum segmento, o crédito 
rural foi seletivo priorizando a Macrorregião Centro Sul, comodities e 
um seleto grupo de agricultores. A exclusão se dava na prática por 
diferentes níveis de procedimentos operacionais adotados pelas 
instituições	 financeiras.	 As	 concessões	 de	 crédito	 privilegiavam	 as	
commodities ligadas ao nascente complexo agroindustrial, e ao setor 
agroexportador, as transações de maior volume e de menor custo 
administrativo, com uma centralidade na moderna agricultura do Centro 
Sul. O crédito também privilegiou culturas de mercado interno como o 
trigo, a avicultura e o leite. Com isso, nesse período, aproximadamente 
70% dos estabelecimentos agropecuários não tiveram acesso ao crédito 
subsidiado. Em contrapartida 1% dos tomadores de crédito, em torno 
de 15 mil grandes produtores, receberam nesse período 40% do total 
de recursos (BITTENCOURT, 2003). Desses contratos, 80% eram 
destinados aos pequenos agricultores que respondiam por apenas 20% 
dos recursos destinados ao crédito.

Segundo dados do IBGE, a produção brasileira de grãos saltou de 25,10 
milhões de toneladas em 1965 para 49,97 milhões de toneladas em 
1980. Na produção animal foram construídas as bases da integração ao 
complexo agroindustrial, na avicultura e suinocultura, e constituiu-se 
uma base técnica na pecuária de leite e de corte. O cooperativismo 
principalmente no Sul se fortalece, são consolidadas as instituições de 
pesquisa (EMBRAPA e OEPAS) e de ATER (EMBRATER e EMATER), 
além de outras instituições governamentais de apoio à agricultura.

Nos anos 80, o modelo de agricultura gestado nos anos setenta 
entrou em crise em reação às mudanças nas políticas internacionais 
e	 a	 crise	 geral	 da	 economia	 brasileira.	 O	 financiamento	 destinado	 à	
agricultura	integrou-se	às	regras	gerais	do	sistema	financeiro	nacional.	
Os recursos provenientes da Conta Movimento do Tesouro4	 ficaram	
4 Até o início dos anos 80 o Tesouro tinha junto ao Banco do Brasil uma conta livre para 
financiar a demanda do crédito rural, de acordo com a demanda.
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cada vez mais escassos, reduziram-se as Exigibilidades Bancárias, com 
as	 aplicações	 financeiras	 dos	 Depósitos	 à	 Vista,	 e	 o	 recurso	 externo	 
fez-se escasso e caro. As novas fontes passaram a exigir a introdução 
da correção monetária nos juros do crédito rural para reduzir os custos  
da equalização.

A redução da oferta de crédito e a adoção de indicadores de correção 
das	dívidas,	vinculadas	aos	índices	de	inflação,	que	não	correspondiam	
à evolução dos preços agrícolas, provocaram inadimplência no crédito 
rural, constantes mobilizações dos agricultores, devido ao crescente 
endividamento e à escassa rentabilidade causada pela evolução dos 
preços agrícolas que não acompanhavam as taxas de juros dos 
empréstimos rurais. A partir da segunda metade dos anos 80, reduziu-se 
a	oferta	de	recursos	para	o	financiamento	da	safra.	As	cifras	 indicam	
que o montante de crédito rural concedido atingiu seu valor máximo 
em 1979, quando se liberaram US$20,4 bilhões. Durante a década de 
1980 esses valores caem em valores reais, chegando em 1990 a US$8,4 
bilhões, valor que não seria ultrapassado na década de 1990.

Em 1988 e 1989, o valor do crédito contratado foi somente de 45% do 
valor liberado em 1980, e o número de clientes do crédito rural do 
Banco do Brasil, principal operador do Sistema Nacional de Crédito 
Rural, passou de 800.000 operações para 240 mil aumentando a 
instabilidade do sistema de crédito rural devido à concentração do 
risco em um número menor de clientes (NUNES & NASSAR apud 
BITTENCOURT, 2003). 

A maioria dos pequenos agricultores, que não participaram nos 
anos dourados do crescimento econômico do país, viu agravar-se 
sua situação nos anos 80. O crédito reduziu-se e foi mais seletivo, 
beneficiando	 prioritariamente	 produtores	 integrados	 ao	 mercado,	
centrado	no	financiamento	de	agroquímicos,	sementes	certificadas	e	em	
investimentos em maquinaria, equipamento e animais. 

Essa política nos anos oitenta provocou uma redução da área plantada 
de grãos, de 40 milhões de hectares em 1979/80 para 38.9 milhões de 
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hectares	 em	 1989/90;	 uma	 produção	 de	 grãos	 que	 tinha	 atingido	 25	
milhões de toneladas em 1965 e sobe a 32.5 milhões de toneladas em 
1970, e a 50 milhões de toneladas em 1980, cresce apenas 13% na década, 
com uma produção de 56.5 milhões de toneladas em 1990.

Os	 anos	 90	 foram	 marcados	 pela	 modificação	 radical	 da	 estratégia	
econômica brasileira. Teve abertura econômica em aspectos comerciais, 
tecnológicos,	financeiros	e	de	investimentos,	com	uma	maior	inserção	
na economia internacional. As tarifas de importação, de modo 
geral, reduziram-se substancialmente. O Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) foi criado em 1991 e, no contexto do comércio com 
Argentina, Uruguai e Paraguai, consolidou-se uma união aduaneira 
com tarifas internas reduzidas a zero e introduziu-se uma Tarifa Externa 
Comum	 (TEC),	 que	 para	 o	 Brasil	 significou	 uma	 abertura	 comercial	
sem precedentes. Houve mudanças na política cambial que facilitou as 
importações e aumentou os investimentos internacionais nas principais 
cadeias agroindustriais, em função de uma defasagem entre as taxas 
de juros interna e externa junto a uma restrição de crédito no mercado 
interno, reduzindo a participação de cooperativas nas agroindústrias  
e ampliando a participação de empresas privadas. Um dos exemplos foi 
a cadeia do leite.

Na primeira metade dos anos 90, os problemas com o crédito  
rural agravaram-se devido à desarticulação entre os juros do 
crédito rural e a evolução dos preços agrícolas. O crédito passou a 
centralizar-se nas operações de custeio e os recursos aplicados caem 
em média para US$7,9 bilhões de dólares ao ano. (REZENDE apud 
BITTENCOURT 2003).

Nesse cenário pós-crise do modelo agrícola, a partir dos anos 80, 
com o término do regime militar e a promulgação da Constituição de 
1988, as organizações de agricultores empresariais se rearticularam na 
Confederação Nacional de Agricultura (CNA), na União Democrática 
Ruralista (UDR) e na Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). As 
organizações de agricultores familiares se fortalecem na Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), criam-se 
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novas organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), a Via Campesina, o Departamento Nacional dos 
Trabalhadores Rurais da CUT (DNTR) que daria origem à Federação 
dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF). Surge um novo 
cenário, novos embates e estabelece-se um novo arranjo institucional. 

Na Assembleia Nacional Constituinte5 a pressão que se exerceu sobre 
os congressistas não era só em relação à política agrária, mas com todas 
as políticas agrícolas e de desenvolvimento do setor rural brasileiro 
incluindo políticas sociais como a Previdência Rural. Nesse cenário, 
conformaram-se os grandes grupos de interesse para a construção de um 
novo marco legal para o setor agropecuário: por um lado, as instituições 
que representavam as grandes propriedades rurais e os interesses 
do capital na agricultura e, por outro, as instituições que defendiam 
políticas diferenciadas para a pequena agricultura, a consolidação da 
reforma agrária, a ampliação dos direitos dos trabalhadores rurais e um 
modelo de agricultura mais sustentável. 

5 A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1 de fevereiro de 1987, após 
21 anos de ditadura, e encerrada em 2 de fevereiro de 1988 com a aprovação do texto 
final da nova Constituição Brasileira. Este período exigiu grandes embates entre 
organizações de agricultores familiares em toda a sua diversidade e as organizações da 
grande agricultura patronal.
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Capítulo 2.  
O Crédito Rural na 
Agricultura Familiar. 
Da criação do PROVAPE em 
1994, do PRONAF em 1995 
à criação do MDA em 2000 
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Em 1994, produto das mobilizações organizadas pelos agricultores 
familiares, conhecidas como “Grito da Terra Brasil”, criou-se o 
Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE) e 
na sequência o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) em 1995.

A Resolução 2101, de 24 de agosto de 1994, que estabelece as normas de 
crédito rural de custeio do PROVAPE, já apresenta como critérios para 
caracterizar pequenos produtores rurais: área de até 4 MF, 80% da renda 
bruta com origem na agricultura e não ter empregados permanentes. 
A	taxa	de	juros	definida	foi	de	4%	ao	ano.	Os	créditos	teriam	que	ser	
apresentados em grupos de até 20 agricultores, formalizando-se, no 
entanto, contratações individuais. Era exigida a ATER pública.

Anteriormente foi elaborado um documento “Proposta e recomendação 
de política agrícola diferenciada para o pequeno produtor rural”, 
elaborado por uma Comissão Técnica do Pequeno Produtor (Portarias 
MAARA n.º 692 de 30/11/93 e de n.º 42 de 24 de janeiro de 1994). 
Este documento apresenta propostas de crédito, juros diferenciados, 
equivalência produto, seguro, linhas especiais para a reconversão/
diversificação	para	produtos	impactados	no	Mercosul.	Este	documento	
vai subsidiar a pauta de reivindicações do I Grito da Terra Brasil e a 
própria criação do PROVAPE e na sequência do PRONAF. Ao mesmo 
tempo, no Sul do Brasil um grupo de Sindicatos ligados à CUT Rural 
e Organizações do Meio Rural, entre elas o DESER (Departamento de 
Estudos Socioeconômicos Rurais), promovem uma ampla discussão 
sobre um novo modelo de crédito para a reestruturação produtiva 
da agricultura familiar. No ano de 1993, o Fórum Sul dos Rurais da 
CUT realizou um seminário em Chapecó, SC, com o lema “Crédito 
de Investimento – uma luta que vale milhões de vidas”. O seminário 
apontou que o crédito seria a bandeira central do movimento sindical 
naquele momento, que poderia desencadear a conquista de outras 
políticas: ATER, Crédito Fundiário, Pesquisa, Educação e Formação 
Profissional,	 Infraestrutura	 e	 Habitação.	 Esta	 é	 a	 marca	 da	 criação	
do PRONAF, a luta por um crédito diferenciado, capaz de realizar e 
reconversão das unidades de produção familiar.
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De acordo com as Resoluções do Seminário, a proposta de crédito de 
investimento subsidiado para os agricultores tinha como objetivo: 
recuperar e implementar a infraestrutura necessária aos pequenos 
estabelecimentos	 rurais,	 redefinindo	 seus	 sistemas	 de	 produção	 e	
capacitando-os	para	competir	com	agricultores	dos	países	do	Mercosul;	
adequar o nível de tecnologia utilizado, possibilitando a redução dos 
custos de produção e o aumento da qualidade e da produtividade 
agrícola;	 aumentar	 a	 produção	 de	 alimentos	 de	 forma	 a	 garantir	 a	
segurança alimentar do país, permitir o desenvolvimento de uma 
agricultura ecologicamente sustentável na conservação dos solos, das 
águas	e	demais	recursos	naturais	e	fixar	a	agricultura	familiar	no	campo	
evitando o êxodo rural.

Além desses dois documentos, o arranjo institucional que constituiu o 
Pronaf em 1995 contou com um conjunto de elaborações da Academia 
e com a forte participação das Instituições da Sociedade Civil. Um 
conjunto de estudos da FAO contribuíram para esse processo. Destaque 
para os trabalhos liderados por José Eli da Veiga e outros: “Diretrizes 
de Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável” – FAO/INCRA 
– Brasília-1994 e para um estudo de Carlos Guanzirolli, Gilson A. 
Bittencourt e outros : “Novo Retrato da Agricultura Familiar - O Brasil 
Redescoberto”- FAO INCRA – Brasília - 2000.

Outro eixo importante foi o das mobilizações das Organizações da 
Agricultura Familiar no “Grito da Terra Brasil”. Nos primeiros anos 
de sua realização (1994 e 1995), contou com a presença de todas as 
organizações da agricultura familiar (CONTAG, CUT, MST e Comissão 
Pastoral da Terra - CPT). Nesse período, a direção da CONTAG estava 
integrada por representantes do sindicalismo tradicionalmente ligado à 
CONTAG e do Departamento Nacional dos Rurais da CUT. Nos anos 
seguintes, a CONTAG continuou liderando o Grito da Terra Brasil 
e o Departamento Nacional dos Rurais da CUT, sob nova formação, 
liderou a Frente da Agricultura Familiar. Mais tarde constituiu-se a 
Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar - (Fetraf Sul) e, posteriormente, a Fetraf Brasil. O MST apoiou 
a criação do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) no período 
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1996/2000, ano em que ocorreu o primeiro encontro nacional do MPA, 
e assumiu a liderança da Via Campesina no Brasil. Essas três frentes, 
em algumas ocasiões com pautas comuns e em outras com pautas 
particulares, contribuíram para a construção do PRONAF como política 
pública ao longo de toda a sua trajetória nestes 20 anos.

Uma disputa acirrada entre Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 
Lula da Silva em 1994, entre dois projetos para o Brasil, fez com o Governo 
FHC assumisse um comprometimento com um conjunto de propostas 
das organizações da Agricultura Familiar, para contrapor a um Plano do 
Governo Lula, este com total prioridade aos pequenos agricultores.

Em 1995, dois documentos iniciais são elaborados pela equipe de 
Governo para oferecer as bases iniciais para a implantação do Pronaf. 
O primeiro elaborado pela equipe da SDR-MAARA, o Plano Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PLANAF), o segundo uma 
Resolução do BACEN de agosto de 1995 que institui a linha de crédito 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF). Estes documentos oferecem elementos para caracterizar 
a agricultura familiar como um público diferenciado e propõem 
linhas de crédito diferenciadas para a reestruturação produtiva da 
agricultura familiar.

A Resolução do BACEN 2191 de 24 de agosto de 1995 institui o crédito 
rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF)	e	definiu	os	seguintes	critérios	para	a	Declaração	de	Aptidão	
(DAP)6:

a) explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário	ou	parceiro;

b) não mantenha empregado permanente. Sendo admitido o recurso 
eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade 
agrícola	o	exigir;

6 A Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar é um documento que habilita o 
agricultor como agricultor familiar, beneficiário do Pronaf. Na sequência um conjunto de 
outras políticas passou a exigir a DAP para que o agricultor familiar se beneficiasse dessas 
políticas. Essa Declaração é autodeclaratória e emitida pelos órgãos de assistência técnica 
oficial (Ematers e Sindicatos).
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c) não detenha a qualquer título, área superior a quatro Módulos 
Fiscais7;	

d) no mínimo, 80% de sua renda bruta anual seja proveniente da 
exploração	agropecuária	ou	extrativa;

e) resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximos.

Esses critérios já eram amplamente debatidos pelos trabalhos de 
pesquisa do Convênio FAO-INCRA, por estudos da Academia e por 
ONGs como o DESER, que assessorava o Movimento Sindical.

As taxas de juros iniciais foram de 16% ao ano, com rebate de 25% 
para os adimplentes (taxa de juros dos recursos controlados em 1995), 
adesão obrigatória ao PROAGRO, com equivalência produto para as 
operações de custeio com base nos produtos da PGPM. Para produtos 
não	amparados	pela	PGPM,	agricultor	e	agente	financeiro	definiriam	
um produto âncora. A partir de 1996, o crédito rural com recursos 
controlados passaram a ser corrigidos pela TJLP/2 +6%. A TJLP de 
junho de 1995 a maio de 1996 variou de 24,73% a 18,44%. 

A equivalência produto exigia o produto entregue nos armazéns da 
CONAB com todas as exigências da PGPM, o que tornou inviável esta 
garantia de opção por pagamento em produto, quando os preços se 
encontravam abaixo do Preço Mínimo de Garantia.

Para o PRONAF no primeiro ano (safra 1995-96) foram muitos os 
problemas e obstáculos impostos pelos bancos para a liberação do 
crédito, liberando-se só R$89 milhões, em 33.227 operações de crédito 
de custeio, das quais 25.216 se destinaram à região Sul do país, a maioria 
delas integradas à cadeia produtiva do fumo. 

O crédito de investimento do PRONAF, nesse primeiro ano, não saiu 
do papel. O PRONAF Infraestrutura, destinado a investimentos em 

7 Módulo Fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil instituída pela Lei 
n.º 6.746 de 10 de dezembro de 1976. É expressa em hectares e é variável, sendo fixada 
para cada município, dependendo do sistema de produção predominante. A depender do 
município, 1 Módulo Fiscal varia de 5 a 110 hectares.
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infraestrutura comunitária e capacitação, a organização dos Conselhos 
municipais, estaduais e nacional do PRONAF, seriam criados a partir 
de 1996.

Ainda em 1995 a Resolução BACEN 2205 de 19 de outubro de 1995, 
estabelece normas para a operação de crédito coletivo e solidário, 
preservando	o	montante	e	a	finalidade	de	cada	um	dos	participantes	do	
grupo. Essa exigência facilitava o crédito para agricultores integrados, 
como os da fumicultura, mas era inviável para culturas alimentares 
como o milho, mandioca e o feijão com toda a sua diversidade, além do 
risco da adimplência solidária.

A Resolução BACEN de n.º 2.223 de 19 de novembro de 1995 estabelece 
a obrigatoriedade de adesão ao PROAGRO8, com alíquota de 2%, 
dispensa a necessidade de registro em cartório, dos documento de 
arrendamento, transfere as operações do PROGER Rural custeio, dos 
mutuários que se enquadram para o PRONAF. As garantias para o 
custeio	ficam	no	penhor	da	 safra	 e	na	 adesão	 ao	PROAGRO	e	 as	de	
investimento	na	alienação	fiduciária	do	bem	financiado. 

Em 1996, novamente as organizações dos agricultores avançaram na 
redução das taxas de juros, na concretização de linhas de investimento e 
na	ampliação	dos	beneficiários	do	PRONAF,	permitindo	aos	agricultores	
que contratassem até dois empregados permanentes tivessem acesso 
ao programa. Essa alteração contou com proposições do movimento 
sindical da agricultura familiar do Sul contra o movimento sindical do 
Nordeste. A Confederação Nacional da Agricultura também apoiou 
a alteração reivindicando os benefícios do Programa também para o 
seu	 quadro	 associativo.	 Os	 sindicatos	 rurais	 filiados	 à	 CNA	 tem	 no	
seu quadro social um expressivo número de agricultores familiares. 
Esses sindicatos rurais também foram autorizados a emitir Declaração 
de Aptidão ao PRONAF e a CNA constituiu uma representação do 

8 PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária) é um instrumento de 
política agrícola instituído para que o produtor rural tenha garantido a cobertura, total 
ou parcial, de suas dívidas de custeio junto ao agente financeiro, em perdas verificadas 
em casos de ocorrência de fenômenos naturais e(ou) pragas ou doenças que não tenham 
controle tecnicamente recomendado. Criado pela Lei n.º 5.969, de 11 de dezembro de 1973.
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segmento da agricultura familiar na Confederação, que passou a 
acompanhar e a reivindicar temas de seu interesse no Programa.

O Decreto de n.º 1.946 de 28 de junho de 1996 cria o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar para além do Pronaf Crédito. 

Com sete artigos, o Decreto estabelece o Programa como uma 
ação	 integrada	 com	 estados	 e	 municípios,	 define	 em	 suas	 ações	 o	
compromisso com o desenvolvimento rural sustentável, processos de 
estímulo à pesquisa para o desenvolvimento e difusão de tecnologias 
adequadas,	 fomento	 ao	 aprimoramento	 profissional,	 atuação	 em	
função de demandas locais dos agricultores e suas organizações, busca 
da participação dos agricultores e suas organizações, fomentando 
processos participativos e descentralizados. 

Em nenhum momento o Decreto fala de ações de assistência técnica 
e extensão rural, apenas cita o fomento e as ações de capacitação e 
profissionalização	dos	agricultores	familiares,	proporcionando-lhes	um	
novo padrão tecnológico e gerencial. 

A	categorização	da	agricultura	familiar	continuaria	a	ser	definida	nas	
resoluções	do	BACEN.	Outros	artigos	definem	o	papel	dos	Governos	
Federal, Estadual e Municipal no Programa, com ênfase na proposição 
mais adequada à concessão de crédito aos agricultores familiares, 
citam a elaboração e o acompanhamento dos Planos municipais de 
Desenvolvimento Rural e a criação dos Conselhos Municipal, Estadual 
e Nacional do PRONAF, com sua composição e atribuições.

Os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável seriam criados a 
partir do ano 2000 com a criação do MDA.

A	resolução	do	BACEN	2310,	de	29	de	agosto	de	1996,	define	os	critérios	
de enquadramento dos agricultores familiares no PRONAF safra 1996-
1997, permitindo as unidades de produção com até dois empregados 
permanentes,	o	crédito	individual	ou	coletivo	fixando	as	taxas	de	juros	
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para o custeio em 9% ao ano e para o investimento na variação da TJLP9 
mais	6%	com	rebate	de	50%	sobre	os	encargos	financeiros	devidos	para	
os	adimplentes.	A	taxa	anual	da	TJLP	ficou	em	14,47%	em	1996	e	9,17%	
em 1997.

A partir de outubro de 1996 eliminou-se a necessidade de apresentar 
plano, orçamento ou projeto, bem como de comprovar a aquisição de 
insumos. A adesão ao zoneamento agrícola deixa de ser obrigatória. 
O pagamento da cobertura do PROAGRO passa a se dar sem a 
comprovação de perdas para valores de até R$1.000,00. Esta cobertura 
simplificada	 do	 PROAGRO	 vai	 permitir	 a	 elevação	 do	 número	 de	
contratos de custeio em regiões como a do Semiárido.

Nessa safra (1996/97), apesar de o governo ter anunciado a liberação 
de R$ 1 bilhão para o PRONAF, somente foram aplicados R$600 milhões, 
distribuídos em 310 mil contratos, concentrados nas operações de custeio. 

O Banco do Brasil aplicou R$320 milhões e os demais bancos aplicaram 
os outros R$280 milhões. A taxa de juros de custeio caiu para 6,5% ao 
ano e a de investimento continuou ancorada na variação da TJLP mais 
6%,	com	rebate	de	50%	sobre	os	encargos	financeiros	devidos	para	os	
adimplentes. O PRONAF ainda não deslanchava.

Na safra 1997-98 são previsto R$1 bilhão para custeio e R$500 milhões 
para investimento. Desse montante, os produtores contaram com 
a aplicação de R$897 milhões de reais no crédito de custeio e R$737 
milhões em investimento, totalizando R$1,6 bilhão, atendendo a  
420 mil agricultores. A previsão de R$200 milhões para o PRONAF 
Especial e uma maior disponibilidade dos Fundos Constitucionais 
foram responsáveis pela boa aplicação dos recursos nesta safra.

9 A Taxa de Juros de Longo Prazo foi instituída inicialmente por meio de medidas 
provisórias, 684 de 2.11.94 e 1.790 de 29.12.98 e 1921 de 30.09.99, convertida em Lei  
n.º 10.183 de 12.02.2001. A TJLP é fixada pelo CMN tem vigência trimestral e é calculada 
a partir de parâmetros como a meta de inflação e um prêmio de risco. Tem sido utilizada 
como indexador de empréstimo de médio e longo prazo junto ao BNDS e no crédito rural.
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Nessa safra 1997-98, a resolução 2409 de 31 de julho do BACEN passa 
a	permitir	financiamentos	do	PRONAF	para	a	 categoria	do	pescador	
artesanal10.	Um	novo	critério	é	definido	para	caracterizar	a	agricultura	
familiar,	o	limite	de	renda	bruta	familiar.	Nesse	ano	foi	definido	como	
teto de renda familiar R$27.500,00, com rebate de 50% para a avicultura, 
suinocultura, olericultura, piscicultura e sericicultura.

Uma greve de fome realizada por um grupo de agricultores familiares 
do Rio Grande do Sul ligados ao MPA-Via Campesina, por ocasião da 
visita do Papa João Paulo II, em outubro de 1997, reivindica do Governo 
Federal a criação de um crédito subsidiado para a agricultura familiar. 
A continuidade de pressão de outras organizações de agricultores 
familiares, como o Fórum Sul dos Rurais da CUT e a CONTAG, resultou 
na criação do PRONAF Especial, destinado aos agricultores familiares 
de menor renda, que passa a ter rebate sobre o principal, e um orçamento 
diferenciado. Parte da luta no Rio Grande do Sul tem como motivação 
os impactos de uma seca nos anos de 1996 e 1997, dando início à criação 
do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

O PRONAF Especial foi criado em 1997, Resolução de n.º 2.436 de 21 
de outubro do BACEN. Inicialmente o agricultor poderia realizar até 
três operações, com limites entre R$500,00 a R$1.500,00, com direito a 
um	 rebate	de	R$200,00.	Este	PRONAF	Especial	 inicia	 a	 estratificação	
dos	 beneficiários	 em	 grupos	 de	 acordo	 com	 a	 Renda	 Familiar.	 
Os	 beneficiários	 do	 PRONAF	 Especial	 poderiam	 ter	 renda	 limite	 de	
R$8.000,00 e não contar com o auxílio de empregados permanentes. 
Para	os	demais	agricultores	familiares,	a	renda	limite	continuaria	fixada	
em R$27.500,00 com a possibilidade de contar com até dois empregados 
permanentes. Nesse Plano Safra, a Resolução n.º 2.507 de 17 de junho 
de	 1998	 institui	 a	 Linha	 de	 Crédito	 AGREGAR	 para	 financiar	 a	
agroindústria familiar e o turismo rural.
10 Pescador artesanal são aqueles que se dedicam à pesca artesanal com fins comerciais, 
explorando a atividade como autônomos, com meio de produção próprio ou em regime 
de parceria com outros pescadores também artesanais. Inclui também os aquicultores 
que são aqueles que se dedicam à produção e exploração comercial de peixes e ou outros 
organismos aquáticos, em áreas não superior a dois hectares de lâmina d’água ou ocupem 
até 500 m3 de água quando a exploração ocorrer em tanques-rede.
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A Renda Bruta Familiar

No PRONAF um dos critérios para a caracterização da Agricultura 
Familiar foi a Renda Familiar que é dada pela soma da Renda Agrícola 
e Não Agrícola do Estabelecimento e das Rendas Não Agrícola Fora do 
Estabelecimento. Para as produções mais intensivas, com um elevado custo 
de produção, utilizou-se um rebate sobre a Renda Bruta destas atividades. 

Para a Renda Familiar de Agricultores situados abaixo da Linha de 
Pobreza é normal o predomínio das Rendas Não Agrícolas fora do 
Estabelecimento. Em alguns casos é permitido um rebate sobre essas 
Rendas para continuar caracterizando a Unidade de Produção como da 
Agricultura Familiar, em função da obrigatoriedade do predomínio de 
Rendas do Estabelecimento rural.

Como o PRONAF e outros instrumentos de políticas públicas de 
apoio à Agricultura Familiar têm subsídios implícitos, é comum se 
estabelecer um teto de renda para que o agricultor familiar possa se 
beneficiar dessas políticas. 

Para atender a diferentes tipologias de agricultores (pobreza extrema, 
pobreza rural, agricultores em transição e ou em capitalização) com 
diferentes políticas públicas, a Renda Familiar contribui para a definição 
desses parâmetros.

No Brasil, para caracterizar a agricultura familiar, o percentual mínimo 
da renda familiar originada de atividades econômicas do estabelecimento 
agropecuário em relação à renda familiar é definido pelo Poder Executivo.

Atualmente o critério utilizado é o da Renda Bruta, que inclui a Renda 
Bruta Agrícola e Não Agrícola do estabelecimento rural, somado a 
Renda Não Agrícola fora do estabelecimento rural, tendo como limites, 
na safra 2015-2016, R$20 mil para os agricultores do microcrédito 
produtivo rural e R$360 mil para os demais produtores. É permitido um 
rebate de R$10.000 para a Renda Não Agrícola fora do estabelecimento. 
A Renda do estabelecimento deve ser maior que a Renda não Agrícola fora  
do estabelecimento.
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Na safra 1998-1999 foram disponibilizados R$2,3 bilhões e aplicados 
R$1,87	bilhões	de	reais	em	674	mil	contratos.	A	taxa	de	juros	ficou	em	
5,75% ao ano para as operações de custeio e TJLP mais 6%a.a., com rebate 
de	50%	sobre	os	encargos	financeiros	devidos	para	os	adimplentes	nas	
operações de investimento. Na safra 1998-1999, o PRONAF Especial, 
também	 conhecido	 como	 “Pronafinho”,	 passa	 a	 atender	 aos	 créditos	
de custeio e investimento, com um rebate de R$200,00 por contratos 
de custeio e R$700,00 para os investimentos. A partir dessa safra o 
Pronaf Especial se consolida e viria a se tornar a maior linha de crédito 
do PRONAF em relação ao universo dos agricultores atendidos, na 
categoria da agricultura familiar em transição, até sua extinção no Plano 
Safra	2008-2009.	Como	o	rebate	era	fixo,	quanto	menor	o	empréstimo,	
maior a taxa de subsídios em percentual, embutida na operação. Esse 
modelo dará origem em 1999 ao PRONAF B.

Outra novidade foi a regulamentação do custeio na forma de 
crédito rotativo, também conhecido como Rural Rápido, operado 
exclusivamente pelo Banco do Brasil dando início a um processo de 
renovação automática do custeio com uma abrangência sistêmica 
da unidade produtiva. Esse crédito foi muito utilizado em culturas 
como o café em Minas Gerais e no custeio de hortaliças nas regiões 
metropolitanas.

Na safra 1999-2000, último ano safra do PRONAF no MAPA (Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento), o Programa consolida sua 
forma mais estruturada, que em parte se mantém nos dias atuais. 
Foram anunciados R$3,3 bilhões e aplicados R$2,1 bilhão distribuídos 
em 933.409 contratos. 

O	 PRONAF	 passa	 a	 destinar	 o	 apoio	 financeiro	 às	 atividades	
agropecuárias	e	não	agropecuárias.	As	taxas	de	juros	foram	fixadas	em	
5,75% ao ano para o custeio e para investimento em 50% da TJLP mais 
juros de 6% ao ano.

A Resolução do BACEN 2629, de 10 de agosto de 1999, com o PRONAF 
ainda	sobre	a	gestão	do	MAPA,	estabelece	a	estratificação	do	PRONAF	
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em quatro grupos. Com a extinção do PROCERA (Programa de Crédito 
Especial para a Reforma Agrária), os assentados também passam a 
ser	considerado	como	beneficiário	do	programa.	O	PRONAF	passa	a	
diferenciar o atendimento aos agricultores familiares em quatro grupos -  
A, B, C e D. 

O grupo “A” é formado por assentados da Reforma Agrária e também 
pelos	beneficiários	do	Crédito	Fundiário.	

O grupo “B” é constituído por agricultores com renda bruta familiar 
abaixo da Linha de Pobreza estabelecida no ano, em R$1.500. 

O grupo “C” é composto por agricultores familiares em transição com 
baixo nível de capitalização e renda bruta familiar entre R$1.500,00  
e R$8.000. 

O grupo “D” é compreendido por agricultores familiares mais 
capitalizados ou em início de capitalização, com renda bruta familiar 
entre R$8.000 e R$27.500. 

A medida provisória n.º 1.911-12, de 25 de novembro de 1999, cria o 
Ministério de Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário com 
as funções de conduzir as políticas de Reforma Agrária e da promoção 
do Desenvolvimento Sustentável do segmento rural constituído 
pelos Agricultores Familiares, com autorização para constituir duas 
Secretarias, que seriam a da Reforma Agrária, atual Secretaria de 
Reordenamento Agrário e a Secretaria da Agricultura Familiar, além do 
INCRA e do Conselho de Desenvolvimento Rural.

A partir de novembro de 1999, com a criação o Ministério de Política 
Fundiária e do Desenvolvimento Agrário, que a partir de janeiro de 
2000 dá lugar a Ministério do Desenvolvimento Agrário, a política de 
apoio à agricultura familiar e o PRONAF são transferidos do MAPA 
para este Ministério. Nessa nova estrutura, aderindo à concepção do 
“Novo Mundo Rural”, o PRONAF consolida seu apoio à pluriatividade 
no	financiamento	das	atividades	não	agrícolas,	como	o	turismo	rural	e	
o artesanato, além de uma linha especial para a agricultura orgânica. 
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Capítulo 3.  
A criação do MDA, da 
Secretaria da Agricultura 
Familiar, do CONDRAF e o 
início da construção de uma 
política diferenciada para a 
Agricultura Familiar 
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Em 14 de janeiro de 2000, o decreto n.º 3.338 cria o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), que passou a ter em sua estrutura 
organizacional a Secretaria da Agricultura Familiar e o Conselho 
Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável.

Com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, o Pronaf vai se consolidando em três grandes 
subprogramas, o PRONAF Crédito, o PRONAF Infraestrutura e o 
PRONAF Formação. O PRONAF Infraestrutura dará origem a partir 
de 2003 ao PRONAF Territorial e a Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial (SDT) e o PRONAF Formação à Política nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e ao Departamento de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER).

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 governo e organizações 
sociais, contribuindo de forma participativa com a construção e gestão  
do PRONAF.
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Os critérios que passaram a caracterizar a agricultura familiar, em toda  
a sua diversidade, para o acesso ao PRONAF e a um conjunto de  
políticas públicas:

1. O critério da área, até 4 Módulos Fiscais vem da definição de 
pequena propriedade na Lei Agrária. 

A decisão foi importante em função de que a caracterização de pequeno 
produtor muitas vezes estava associada aos minifundistas (abaixo de  
1 MF) ou no enquadramento sindical (2 MF) ou ainda a uma área padrão, 
como a área de 50 hectares utilizada até hoje em vários programas de 
desenvolvimento. O estudo Novo Retrato da Agricultura Familiar – o 
Brasil redescoberto, convênio FAO/INCRA (BITTENCOURT et alii 
2000), utilizou como recorte do limite de área da agricultura familiar a 
área de 15 MF, que na Lei Agrária limita a média propriedade. Para alguns 
sistemas de produção como a pecuária de corte e leite em Minas Gerais e 
no Rio Grande do Sul, ou sistemas agroflorestais no Norte, o limite de até 
4 MF muitas vezes não alcança todo o universo da agricultura familiar. 
O limite de área de até 4 MF alcança a grande maioria dos agricultores 
familiares de todo o Brasil e consolida a ideia de que a gestão familiar tem 
uma correlação com patamar limite de área;

2. O limite de mão de obra assalariada de até 2 (dois) empregados 
permanentes; e ou o predomínio da mão de obra familiar. 

A base teórica deste conceito é a de que a agricultura familiar tem o trabalho 
associado à gestão. O grau máximo desta eficiência se dá com o predomínio 
do trabalho familiar na unidade de produção.

Para as organizações da agricultura familiar, na consolidação de 
uma categoria dos produtores, este foi um critério muito debatido, 
especialmente entre organizações do Sul do país, que defendiam o limite 
até 2 (dois) assalariados e as organizações do Nordeste que defendiam a 
agricultura familiar sem assalariamento. Trabalhos de pesquisadores 
deram o embasamento teórico para o critério de até 2 (dois) assalariados 
permanentes com o predomínio da mão de obra familiar já que a maior 
parte dos estabelecimentos familiares contavam com mais de dois membros 
da família no estabelecimento agropecuário. A contratação de mão de obra 
eventual sempre foi considerada como normal na agricultura familiar 
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em função da sazonalidade da agricultura e da prática de contratação ou 
de troca de serviços em determinados momentos do ciclo da produção. 
A agricultura familiar que emprega até dois assalariados permanentes é 
parte do público em disputa com os Sindicatos Rurais, suas Federações 
e a Confederação Nacional da Agricultura. Essas instituições patronais 
também defenderam a entrada desse público no PRONAF. 

Atualmente, o critério ficou restrito ao predomínio da mão de obra familiar, 
independente do número de unidade de trabalho contatada.

3. O beneficiário deve residir no estabelecimento ou em aglomerado 
urbano próximo. 

Este critério tem origem na crítica que as organizações tinham em 
relação ao uso do crédito subsidiado nos anos 1970 por profissionais 
liberais que não residiam na propriedade e não tinham relação direta 
com a agricultura. A presença da gestão associada ao trabalho é uma das 
principais características da agricultura familiar, logo a residência da 
família na propriedade ou em aglomerado urbano próximo é fundamental 
para garantir este atributo.

4. Predomínio da Renda do Estabelecimento na Renda Familiar. 

Como no critério anterior, a origem deste regramento é uma crítica aos 
beneficiários do crédito que têm outras fontes de renda, e tem a zona rural 
como um local de moradia, lazer e ou complemento de renda. Para os gestores 
da política agrícola, o critério tem a função de focar o crédito do PRONAF 
aos agricultores com dedicação prioritária ao estabelecimento agropecuário. 
Este critério tem sido muito criticado pelos pesquisadores que defendem a 
pluriatividade como uma das formas de fortalecer a agricultura familiar. 
Atualmente o critério ficou no predomínio da renda do estabelecimento 
em atividades agrícolas e não agrícolas, ou seja, renda do estabelecimento 
maior que 50% da renda familiar. Para os agricultores mais pobres, em que 
predomina a renda fora do estabelecimento, é permitido um rebate na renda 
não agrícola. Na safra 2014-2015 o limite de renda familiar era de R$360 
mil, logo a renda não agrícola fora do estabelecimento tinha como limite 
R$180.000,00. Para os agricultores situados na linha de pobreza nesse ano 
safra, o rebate para as rendas não agrícolas fora do estabelecimento era 
de R$10.000,00, o que permitia que produtores com renda familiar com 
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predomínio da renda de fora do estabelecimento pudessem ser enquadrados 
no PRONAF, após a aplicação do rebate.

5. Limite de Renda. 

Os estudos de sistemas de produção e toda a base teórica dos Sistemas 
Agrários de MAZOYER, muito presente nos estudos da FAO/INCRA, por 
meio de DUFUMIER, GROPPO, GUANZIROLLI e outros, deram base 
ao critério de estratificação da agricultura familiar pela renda, definindo 
agricultores em situação de pobreza rural, em transição e em capitalização, 
tipos B, C, D e E (linha de pobreza, o parâmetro de reprodução social 
simples e o parâmetro de reprodução social ampliada). 

O próprio estudo de VEIGA (1994) “Bases para um Programa 
de Desenvolvimento Sustentável”, que foi um dos trabalhos que 
deram base teórica ao PRONAF, já previa a estratificação dos 
agricultores familiares em periféricos, transição e consolidados.  
Os grupos A, B, C, D e E permitiram criar diferenciações de limites de 
crédito, taxas de juros, rebates e volumes de crédito, bem como critérios 
de avaliação e monitoramento. Foram criadas formas de rebate sobre a 
renda do estabelecimento permitindo uma melhor adequação da Renda 
Bruta da Propriedade aos diferentes sistemas de produção, mais ou menos 
intensivos. Na safra 2014-15, o limite da renda familiar é de R$360.000,00, 
abolindo-se os rebates de renda de culturas mais intensivas, considerando 
a renda bruta do estabelecimento. Este limite de renda tem a finalidade 
de direcionar os benefícios do PRONAF para agricultores com renda até 
um determinado extrato. Os agricultores familiares mais capitalizados têm 
que utilizar outras linhas de crédito, fora do PRONAF, constituindo para 
efeitos do crédito rural um público do Programa Nacional de Apoio aos 
Médios Produtores Rurais (PRONAMP).

BALANçO DOS ANOS 90
Nessa década de 1990, de maneira geral, o crédito continuou atendendo 
aos interesses dos complexos agroindustriais desde as etapas iniciais da 
agricultura até a sua transformação. Outras formas de financiamento 
começaram a atender à demanda do setor, como o financiamento para 
insumos e maquinaria pelas agroindústrias ou inclusive por cooperativos 
ou agroexportadoras, pago em produtos. Os contratos de venda antecipada, 
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principalmente de commodities como a soja, constituíram outra forma de 
custeio preliminar que os produtores contaram para o financiamento de 
seus cultivos.

Nos anos 90, os recursos totais para o crédito rural caíram de R$14,6 
bilhões em 1990 para R$9,6 bilhões em 1999, o equivalente a US$7, 
bilhões de dólares por ano. O PRONAF realizou um movimento inverso, 
passando de R$ 200 milhões previstos na safra 1995-96 para R$3,46 
bilhões na safra 1999-2000. O lançamento de novas tecnologias produzidas 
pela EMBRAPA, principalmente para a soja no bioma do Cerrado, que 
ocupa a região central de Brasil e parte do Nordeste, as novas fontes de 
crédito direto das indústrias de insumos e(ou) das agroindústrias e a 
ampliação da fronteira para o Centro-Oeste garantiram uma ampliação 
da colheita de grãos sem aumentar a área plantada nas regiões do Sul e 
Sudeste. Com uma área média de 38 milhões de hectares, a colheita de 
grãos cresceu de 59.6 milhões de toneladas em 1990 a 82 milhões de 
toneladas em 1999. Cabe assinalar que só em meados da década de 
noventa foi que se recuperou o nível de produção de finais dos anos oitenta  
(na colheita 88/89 a produção de grãos ultrapassou as 70 milhões  
de toneladas).

As principais características das políticas dessa década foram:  
a) política monetária com juros altos; b) política cambial com câmbio 
defasado; c) liberalização comercial, com reduções excessivas nas tarifas 
de importação de produtos agropecuários; d) importações financiadas e 
arbitragem de interesses; e) uma diminuição significativa da ênfase em 
políticas agrícolas e, como consequência de tudo isto, baixo crescimento da 
economia brasileira (estancamento em 1998 e 1999).

Com a transferência do PRONAF ao recém-criado Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA)11, o programa começou a consolidar-se, 
atendendo os assentados da Reforma Agrária no Grupo A, os agricultores 

11 O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criado pela Medida Provisória  
n.º 1.999-14, em 13 de janeiro de 2.000, regulamentado pelo Decreto n.º 3.338 de 14 de 
janeiro. A MP 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, oficializa a transferência, do MAPA para 
o MDA, das atribuições relacionadas com a promoção do desenvolvimento sustentável 
do segmento rural constituído pelos agricultores familiares criando duas Secretarias, da 
Agricultura Familiar e da Reforma Agrária e uma estrutura para a Secretaria do Conselho 
Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável.
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situados abaixo da Linha de Pobreza no Grupo B, os agricultores situados na 
transição no Grupo C e os agricultores em inicio de capitalização no grupo 
D. Na safra 2004-05 foi criado o Grupo E, permitindo o PRONAF atender 
aos agricultores familiares situados no Patamar de Reprodução Ampliada. 
Na safra 2008-2009 os grupos C, D e E são extintos e o PRONAF passa 
a atender três extratos de agricultores familiares gupo A – assentados da 
Reforma Agrária e do Crédito Fundiário, grupo B agricultores familiares 
abaixo da Linha de Pobreza e o Grupo V para os demais agricultores. 
Para o PRONAF destacamos no período de 1995-2000: a consolidação 
dos critérios da agricultura familiar para o enquadramento no Programa, 
a criação do “Pronafinho” (Grupo C), criação da modalidade “BB Rural 
Rápido”, criação do PRONAF Infraestrutura, criação do PRONAF 
Agregar, e criação do PRONAF A, com o atendimento do crédito do 
PRONAF aos assentados da Reforma Agrária.
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No	ano	de	2000	(safra	2000-01)	se	intensificam	as	mobilizações	de	luta	
em todas as regiões do país, com diversas organizações de agricultores 
familiares fazendo parte delas, como a CONTAG, FETRAF SUL, MPA 
e MST. Entre as principais medidas para a safra 2000/01, o MDA 
anunciou um aumento nos recursos disponíveis para o PRONAF, 
de R$3,46 bilhões disponibilizados em 1999-00 para R$4,13 bilhões 
em 2000-01. Nesta safra foram aplicados R$2,164 bilhões (51%) em  
847.402 contratos.

Na safra 2001-02 foram disponibilizados R$4,19 bilhões e aplicados 
R$2,4	 bilhões	 (52%)	 em	 827.099	 contratos;	 a	 meta	 era	 atingir	 1,315	
milhão de contratos. 

As principais fontes de crédito eram o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (R$2,23 bi), Orçamento Geral da União (R$0,473 bi), 
Fundos Constitucionais (R$1,103 bi), Bancos Cooperativos (R$0,14 bi) 
e Exigibilidades Bancárias (R$0,25 bi). Como os recursos aplicados 
ficavam	abaixo	dos	 recursos	disponibilizados	o	número	de	 contratos	
também	ficava	muito	aquém	do	planejado.	As	taxas	de	juros	variavam	
de 1% a 4%, com algumas linhas com rebate. Nesta safra já aparecia um 
sobre teto de até 50% nos limites de custeio para a agricultura orgânica e 
para famílias com jovens nas Escolas de Alternância, além de incentivos 
para a utilização de crédito para as mulheres agricultoras.

Na safra 2002-03 foram anunciados R$4,19 bilhões e aplicados R$2,3 bi 
(51%). Foram planejados atingir 1,469 milhão de contratos e realizados 
814.052	 contratos.	 Com	 dificuldades	 para	 as	 fontes	 que	 exigiam	
equalização como os recursos FAT, cresceu a disponibilidade de Fontes 
como a dos Fundos Constitucionais, de difícil aplicação. O Plano 
Safra traz, nesse ano, uma ampliação no apoio à Assistência Técnica e 
Extensão Rural e à Capacitação. No PRONAF A, o rebate é ampliado 
de 40 para 45% com 7% para a ATER em quatro anos. Na capacitação 
são anunciados R$ 30 milhões para 512 projetos distribuídos em 12 
temas. A Declaração de Aptidão ao PRONAF passa valer por cinco 
anos e são anunciadas medidas de incentivo às Cooperativas de Crédito 
e	 aos	Bancos	Cooperativos.	Muitas	queixas	 junto	 aos	Bancos	Oficiais	
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em função dos custos indiretos e da seletividade presente em muitas 
regiões, além do alto custo operacional. Nos Programas é mantido o BB 
Rural Rápido, o Coletivo e o Agregar. É criado um novo subprograma, 
o PRONAF Floresta, com 12 anos de prazo, até quatro de carência e 
juros de 3% ao ano.

No Plano Agrícola e Pecuário da agricultura empresarial, o crédito 
destinado aos médios e grandes agricultores era aplicado em sua 
totalidade,	com	a	disponibilização	de	novos	recursos	no	final	do	ano	
agrícola. O crédito do PRONAF efetivamente aplicado no período 
1995	a	2002	ficou	em	60%	do	valor	disponibilizado,	sendo	que	nos	dois	
últimos	anos	safra	do	período,	o	valor	aplicado	ficou	abaixo	dos	50%	
em relação ao anunciado. Os recursos dos Fundos Constitucionais nas 
regiões Norte e Nordeste e os das exigibilidades bancárias dos bancos 
privados praticamente não foram aplicados durante esse período, 
para a agricultura familiar, contrastando com o Plano Agrícola e 
Pecuário da agricultura empresarial, em que as diferentes fontes eram 
totalmente aplicadas.
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Capítulo 4.  
A construção do Plano Safra 
da Agricultura Familiar e de 
uma política diferenciada 
para a Agricultura Familiar - 
2003 a 2015
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A partir de 2003, com o Programa Vida Digna no Campo e o Brasil 
Fome Zero, sob a liderança do Presidente Lula, o Brasil vai fortalecer 
a Agricultura Familiar, como produtora de alimentos para um Brasil 
Fome Zero. Para isso serão criados novas Linhas do PRONAF, ampliado 
seus recursos e sua base de atuação, e novos instrumentos de Política 
Agrícola e de Desenvolvimento Rural Sustentável serão criados.

Na safra 2003-04, a primeira do Governo Lula, são anunciadas alterações 
importantes do PRONAF. O lançamento do Plano no Palácio do 
Governo, com a presença do Presidente Lula e dos principais Ministros, 
Deputados, Senadores, das lideranças das organizações dos agricultores 
familiares e dos presidentes dos Bancos do Brasil, do Nordeste e da 
Amazônia, comprometia todos com as novas medidas lançadas tendo a 
agricultura familiar como uma das prioridades do governo.

O lançamento do Plano Safra passou a ocorrer todos os anos com o direito 
à fala dos Presidentes e ou Dirigentes da CONTAG, FETRAF (DNTER-
CUT e Frente Sul da Agricultura Familiar) e MPA-Via Campesina, que 
passaram a fazer um balanço do Plano anterior e uma avaliação do novo 
Plano. Os dirigentes dos Bancos do Brasil, do Nordeste, da Amazônia 
e do BNDES assumiam publicamente o compromisso de aplicar as 
metas anunciadas, assim como as instituições federais envolvidas com 
o Programa.

Além das medidas do crédito do PRONAF, a cada safra é anunciado um 
conjunto de medidas de políticas agrícolas e sociais que consolidarão 
uma política diferenciada e multifuncional para a agricultura familiar, 
que alcançaria um universo de mais de 2 milhões de agricultores.

No Plano Safra 2003-04 foram disponibilizados R$5,4 bilhões, aplicados 
R$3,5 bilhões (64%) e realizados 1.091.850 contratos, com um acréscimo 
de 450 mil novos contratos.

As novidades do Plano Safra 2003-2004 foram: 

a) Criação do PRONAF Alimento, com um sobreteto de 50% no valor 
concedido a empréstimos para o cultivo de produtos que fazem parte 
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do programa Fome Zero (milho, arroz, mandioca, feijão e trigo). Teve 
como objetivo estimular a produção de alimentos que compõem a 
cesta básica e que poderão ter um incremento de demanda por meio 
do programa Fome Zero, em consonância com o Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos 
da Agricultura Familiar (PAA12) foi lançado na safra 2003-04 e neste 
período aplicou mais de R$ 200 milhões, adquirindo a produção de 
mais de 100 mil famílias.

b) Criação do PRONAF Fome Zero no âmbito do Grupo B. Trata-se 
de uma linha de investimento no limite de R$1.000,00, com 30% de 
rebate, juros de 1%, com R$30,00 por contrato, para a Assistência 
Técnica. Nesta safra foi lançado o Programa Garantia Safra13, o PAA 
e o PAA Compra Antecipada. O PAA compra antecipada tinha como 
objetivo	 criar	uma	modalidade	de	 crédito	mais	 simplificada	que	o	
PRONAF, não bancarizado e com um custo operacional bem inferior 
ao spred bancário. A alta inadimplência inviabilizou a proposta.

c)	 Sobreteto	de	50%	nos	limites	de	financiamento	de	investimento	para	
máquinas e equipamentos agrícolas para as linhas C e D do PRONAF 
e PROGER Rural Familiar, nas atividades de Turismo Rural, no 
PRONAF Mulher, no PRONAF Jovem e no PRONAF Agroecologia.

d) Criação do PROGER Familiar Rural do Pronaf contemplando 
os agricultores familiares mais capitalizados (renda bruta entre  
R$40.000,00 e R$60.000,00). Os recursos disponíveis serão da ordem 

12 Criado pela Lei de n.º 10.696 em seu artigo 19, em 2 de julho de 2003, o Programa de 
Compras da Agricultura Familiar garante compras institucionais dos agricultores para 
diferentes fins, entre eles podemos destacar: doação para entidades assistências que 
atendem público em situação de pobreza, compras institucionais para consumo próprio, 
regulação de preço, formação de estoques e compra de sementes e mudas produzidas 
pelos agricultores familiares para doação a outros em situação de pobreza.
13 Criado pela Lei 10.420 de 10 de abril de 2002, com início de operacionalização em 
2003. O Programa Garantia Safra é um microsseguro, destinado a agricultores familiares 
pobres, com renda familiar abaixo de 1 salário-mínimo, que cultivam culturas alimentares, 
em caso de perdas superior a 50%. O Fundo Garantia Safra conta com a contribuição 
individual de cada agricultor, dos estados e municípios e recursos da União. A União, 
além da maior participação na Constituição do Fundo, complementa os recursos quando 
estes não são suficientes para a cobertura. Sua cobertura predomina no Nordeste, na 
região do Semiárido.
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de 1 bilhão de reais (18,51% do total), oriundos das exigibilidades 
bancárias (sem equalização do tesouro nacional) e juros de 7,25% 
ao ano. Para os demais grupos, os juros tinham como limite 4%.  
Na sequência a criação do grupo E dá início a uma disputa entre o 
MDA e o MAPA, pelo público enquadrado na classe média rural.

e) Linha de crédito destinada a projetos de adequação, implantação 
e reestruturação da produção e serviços agropecuários e não 
agropecuários por meio de projetos coletivos e individuais 
(agroindústrias familiares, turismo e lazer rural, produtos artesanais). 
A linha de crédito denomina-se Integrado Coletivo, Agroindústria e 
Agregar.	Esta	linha	de	financiamento,	apesar	de	já	existir	oficialmente,	
ainda	 não	 tinha	 operado	 com	 recursos	 específicos.	 A	 proposta	 do 
governo consiste em efetivar o funcionamento desta linha de 
financiamento	lançando	o	Plano	Nacional	de	Agroindústria	Familiar.

f)	 Simplificação	do	acesso	ao	crédito	rural	com	a	adoção	de	medidas	de	
simplificação	e	racionalização	dos	contratos,	mediante	a	implantação	
de	um	sistema	 simplificado	de	 emissão	de	declarações	de	 aptidão	
(via internet), adoção de contrato padrão registrado em cartório e da 
desburocratização das normas que gerem o Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária (PROAGRO). Em relação aos contratos, 
anteriormente eram necessárias até 10 páginas, agora reduzidos para 
apenas uma folha. Esse novo sistema reduzirá em até 22% os custos 
de operação dos créditos nos Bancos e passou a dar maior amplitude 
na concessão do crédito. Também foi adotado o cartão PRONAF que 
permitirá	 a	 obtenção	 de	 financiamentos	 nos	 bancos,	 e	 renovação,	
de maneira rápida e simples. O agricultor que aplicar corretamente 
o	 crédito	 e	pagar	 o	financiamento	 até	 o	prazo	de	vencimento	 terá	
seu crédito renovado anualmente, por um período de até seis anos. 
Com essas medidas, projeta-se uma elevação de até 100 mil novos 
contratos sem a necessidade de novos recursos para a equalização.

g) Ampliação da área para ser enquadrado como agricultor familiar 
para	pecuaristas	familiares	de	4	para	6	módulos	fiscais	e	inclusão	da	
pecuária	de	corte	nos	financiamentos	do	PRONAF.	Com	a	aprovação	
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da	 Lei	 da	 Agricultura	 Familiar	 em	 2006,	 definindo	 como	 um	 dos	
critérios o Limite de até 4 MF, esta medida perdeu validade, embora 
a reivindicação para ampliação da área em MF continue em sistemas 
como o da pecuária e o agroextrativista.

h) Apoio e fomento ao cooperativismo de crédito rural, mediante a 
definição	 de	 um	 novo	 marco	 legal	 de	 operacionalização,	 no	 qual	
facilita a criação, expansão e consolidação de cooperativas de crédito 
em regiões e públicos mais empobrecidos do país (em parceria com 
Banco	Central	e	grupo	interministerial,	está	em	fase	final	a	proposta	
de nova resolução). Ainda, a formatação de um programa ao fomento 
de cooperativas de crédito em parceria com Ministério do Trabalho 
– Secretaria de Formação, Ministério da Agricultura – Secretaria de 
Apoio ao Cooperativismo. A partir daí o cooperativismo de crédito 
se transformaria num dos principais agentes de crédito do PRONAF 
com os Sistemas BANCOOB, BANSICRED e ANCOSOL.

Na safra 2004-05 foram anunciados R$7,5 bilhões para 1,8 milhão de 
contratos. São aplicados R$4,60 bilhões (66%) em 1.710.000 contratos. 

Uma	 nova	 fonte	 de	 financiamento	 é	 incorporada	 ao	 PRONAF:	 
a	Poupança	Rural,	que	se	tornaria	a	principal	 fonte	de	financiamento	
do PRONAF. A Fonte OGU mais que triplicou entre os Planos Safras  
2002-2003 e o 2003-2004, atingindo seu recorde no ano safra 2004-2005, 
com	fonte	com	risco	Tesouro,	permite	o	financiamento	de	agricultores	
com maior risco, como os Assentados da Reforma Agrária. Alterações 
legais	permitiram	crescer	de	forma	significativa	os	recursos	obrigatórios	
das exigibilidades bancária e os dos Fundos constitucionais.  
Para aplicar esses recursos, os Bancos recebem uma taxa de equalização. 
Há três variáveis que podem afetar o valor da equalização: taxa de 
juros	 da	 linha	do	PRONAF	 em	questão;	 a	 taxa	 de	 juros	 de	 captação	
dos	recursos	das	instituições	financeiras	e	os	spreads destinados a cobrir 
os custos administrativos e tributários nas operações do PRONAF, 
incluindo o risco bancário.

As principais medidas anunciadas foram: 
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•	Uma	linha	de	financiamento	especifica	foi	criada	para	fortalecer	a	
participação das cooperativas de crédito na liberação dos recursos do 
PRONAF,	financiando	cotas	partes.	

•	Lançado o PRONAF Custeio da Agroindústria Familiar. 

•	Criada uma nova Política de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

•	O	PRONAF	Jovem	passa	a	ser	uma	Linha	de	Financiamento	Específica,	
para jovens de 16 a 25 anos, cursando o último ano da Escola Técnica, 
com taxas de juros e prazos de pagamento diferenciados (juros de 1% 
ao ano e prazo de até 10 anos).

•	Como o PRONAF Jovem, o PRONAF Mulher tornou-se uma linha de 
crédito	específica,	para	diversificar	a	produção	da	unidade	familiar,	
com taxas de juros variando de 4% ao ano para os grupos C e D e 
7,25% ao ano para o grupo E.

•	Os grupos C e D tinham um rebate de 25% na taxa de juros (para 
os adimplentes) e de R$ 700,00 sobre o principal, para o PRONAF C 
Investimento, e de R$200,00 para Custeio. O PRONAF B tinha um 
microcrédito de até R$1.000,00, juro de 1% ao ano e um rebate de 25% 
sobre o principal.

•	Lançado os Planos Regionais para o Semiárido e para a Amazônia, 
com	linhas	de	crédito	específicas.

•	Consolidação do Grupo E do PRONAF e das Linhas Especiais do 
PRONAF Agroindústria e do PRONAF Floresta.

•	Criado o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF).

•	Criação do PROAGRO Mais (SEAF), um Seguro da Agricultura 
Familiar	que	cobre	o	valor	financiado	do	custeio	e	um	percentual	da	
renda	líquida	esperada.	Prioriza	as	lavouras	zoneadas,	o	que	dificulta	
o custeio e a cobertura do PROAGRO Mais, em regiões como o 
Semiárido, onde o Zoneamento Agropecuário cobre poucas culturas 
em áreas restritas.

Na safra 2005-06 foram disponibilizados R$9 bilhões com a meta de 
atingir	2	milhões	de	contratos.	Os	recursos	aplicados	ficaram	em	R$6,4	
bilhões (71%) e o número de contratos realizados atingiu o valor recorde 
de 2.546.517 milhão de contratos.
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As mudanças deste Plano Safra foram no sentido de adequar as linhas 
de	financiamentos	já	existente	facilitando	o	acesso	dos	agricultores	ao	
crédito e a outros mecanismos do Plano. Entre as principais medidas, 
podemos destacar: 

•	Oficializa como beneficiários do Grupo A, para investimento,  
os agricultores participantes do Programa de Crédito Fundiário.

•	Para	os	beneficiários	do	Grupo	C,	os	juros	passam	para	3%	ao	ano,	
deixando de existir o bônus de 25% de adimplência.

•	Os	limites	de	financiamento	do	PRONAF	Floresta	para	os	grupos	C	
e D, com recursos do FNO, na região Norte são ampliados em 100%. 
Os	prazos	passam	a	ser	de	até	16	anos,	para	financiamentos	com	
recursos do FNO, FNE e FCO.

•	Oficializa	o	PRONAF	B	como	PRONAF	Microcrédito	Rural.	Com	uma	
boa remuneração do Ministério da Fazenda para operações com esta 
metodologia, o BNB vai se estruturar com uma equipe de agentes de 
crédito para criar o Agroamigo. Este Programa, contando com agentes 
de	crédito	rural,	próximos	aos	beneficiários,	ampliaria	a	aplicação	do	
Pronaf B na região do Semiárido, reduzindo muito a inadimplência 
destas operações. A contratação destes agentes de crédito e a 
infaestrutura para a sua atuação, contou com uma Fundação do BNB 
e apoio do MDA.

•	Oficializa	a	Linha	de	Crédito	do	PRONAF	Agroecologia.

•	Abre	uma	Linha	de	Investimento	para	estimular	a	Diversificação	
Produtiva junto aos fumicultores, seguindo as orientações da 
Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (Resolução BACEN de 
3299	de	15	de	julho	de	2005).	O	PRONAF	não	financiava	o	fumicultor	
desde a safra 2001 (Resolução BACEN 2833 de 25 de abril de 2001).

Na safra 2006-07 foram disponibilizados R$10 bilhões para o Plano 
Safra	 da	 agricultura	 familiar.	 Os	 recursos	 aplicados	 ficaram	 R$7,121	
bilhões	(71%)	e	o	número	de	contratos	realizados	ficou	em	2.326.178.

As principais medidas deste Plano foram:
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a)	Foi	 criada	 uma	 nova	 linha	 de	 financiamento	 destinada	 à	
comercialização: o PRONAF Custeio de Agroindústrias Familiares e 
de Comercialização, para custear de forma individual ou associativa 
o	 beneficiamento,	 a	 comercialização	 e	 a	 industrialização	 de	 seus	
produtos. Os juros para esta linha baixaram de 8,75% ao ano para 
4,5% ao ano.

b)	Simplificação	das	 garantias	 para	 os	 financiamentos	dos	 grupos	A,	
AC, e B e das linhas de crédito do PRONAF Jovem, Semiárido e 
Floresta, com garantias pessoais e ou contratos grupais ou coletivos 
e fonte de crédito Tesouro ou Fundos.

c) Aprovado um orçamento de R$112 milhões para a Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) junto aos agricultores familiares.

d)	Ampliação	 do	 prazo	 de	 financiamento	 de	 tratores	 e	 implementos	
de 8 para 10 anos. Essa medida já fazia parte de um acordo com 
a ANFAVEA para um Programa massivo de mecanização na 
agricultura familiar (Mais Alimentos), que seria lançado em 2008.

e) Em função da estiagem na Região Sul e dos baixos preços dos  
produtos agrícolas foi anunciado um amplo programa de 
renegociação de dívidas das parcelas vincendas no primeiro semestre 
de 2006, para custeio e investimento.

f)	 Concedido	 bônus	 para	 o	 pagamento	 de	 financiamentos	 agrícolas	
para o leite (12%), feijão (15%), mandioca (15%), algodão (20%), 
milho (22%), soja (25%) e arroz (30%). Essa medida anteciparia o 
PGPAF, que foi lançado em 2008.

g) Permitida a individualização das dívidas dos contratos grupais  
e coletivos.

h) Autorização para cobertura de perdas pelo Seguro da Agricultura 
Familiar (SEAF) para agricultores que utilizaram sementes crioulas. 
Essa medida se tornaria permanente nas safras seguintes e daria 
início a um novo debate sobre tecnologias adequadas para efeito de 
cobertura do SEAF.



54 Vinte Anos do PRONAF, 1995-2015. 
Avanços e Desafios

i) Neste Plano Safra, em dezembro de 2006 é publicado o Decreto de 
n.º 5.996 que institui o PGPAF (Programa de Garantia de Preços 
da Agricultura Familiar). Esse Decreto estabelece o papel da SAF, 
CONAB e CMN no programa. O PGPAF permite garantir uma 
equivalência	destes	preços	com	a	parcela	de	financiamento.	No	ato	
do pagamento uma Portaria estabelece, de acordo com os preços de 
mercado, um bônus, sempre que o preço de mercado for inferior ao 
PGPAF. Cerca de 51 produtos têm Preços de Garantia para garantir 
equivalência das dívidas do crédito rural com os preços dos produtos.
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Balanço do Primeiro Governo Lula
Entre 2003 e 2006, durante o primeiro governo do Presidente Lula, 
com forte presença das organizações dos agricultores familiares nas 
negociações e execução dos Planos Safra, o PRONAF cresceu novamente, 
agregando-se mais de 900.000 famílias ao sistema de crédito (1.8 milhões 
de famílias atendidas), e os recursos para a agricultura familiar nesse 
período aumentaram de R$4,5 bilhões na safra 2002/03 para R$7,5 bilhões 
em 2005/06 e R$10 bilhões em 2006/07. O crescimento do crédito para 
agricultura familiar foi de 122% em relação ao anunciado e de 208,7% em 
relação ao disponibilizado. O percentual de aplicação aumenta de 51% na 
safra 2002-03 para 71% na safra 2006-07.
Durante esse período também se agregaram outros instrumentos de política 
agrícola, entre eles a retomada da Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (PNATER), o Programa de Seguro Rural na Agricultura 
Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos na Agricultura Familiar 
(PAA), além do reforço de outros programas já existentes. Esses programas 
contaram com o apoio das instituições dos agricultores familiares e 
exigiram mudanças e novas leis que não encontraram dificuldades para 
serem aprovadas pelo Poder Legislativo devido ao apoio da base do governo 
e a pouca restrição que as políticas para a agricultura familiar tinham no 
Congresso, diferente das políticas de apoio à reforma agrária.
No período 1990 a 2005, a área cultivada de grãos cresceu 23%, de 39 
milhões de hectares na colheita 1990/91 para 48 milhões de hectares em 
2005/06, atingindo uma produção que subiu de 58 milhões de toneladas 
para 122.5 milhões de toneladas no mesmo período; isto é, um aumento 
de 111%. No período 1997-2007 cresceu de 77.58 milhões de toneladas 
em 1997 a 137.27 milhões de toneladas em 2007.
Segundo o Censo Agropecuário 2005/2006, a agricultura familiar 
concentrou 37% do valor bruto da produção (VBP) agropecuária de 
Brasil, atingindo 37.8% em 2006. Os dados do Censo Agropecuário 
(2006) registram um crescimento no número de estabelecimentos em 
relação a 1995/96, de 4.85 milhões a 5.2 milhões. A evolução positiva no 
número de estabelecimentos coincide com a criação e evolução de políticas 
diferenciadas como o PRONAF, o PAA, o Programa Bolsa Família (PBF), 
o acesso à Aposentadoria Rural e outros instrumentos de políticas públicas 
para o meio rural brasileiro.
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Na safra 2007-08 no segundo Governo Lula, são disponibilizados R$12 
bilhões, sendo aplicados R$8,1 bilhões (68%) em 1.713.962 contratos.

Estas foram as principais medidas:

a) Redução da taxa de juros. No caso dos grupos C e D, recuam para 
o investimento de 3% para 2% e do custeio de 4% para 3%. Para o 
Grupo E, a redução foi de 7,25% para 5,5%.

b)	Criação	 da	 Linha	 PRONAF	 Eco	 para	 financiar	 um	 conjunto	 de	
atividades sustentáveis na propriedade familiar como implantação 
de tecnologias de energia renovável, saneamento, pequenas obras 
hídricas	e	atividades	florestais.

c)	 Ampliado	o	limite	da	faixa	etária	para	os	beneficiários	do	PRONAF	
Jovem, para 29 anos.

d) Aplicação do PGPAF para um conjunto de produtos agrícolas (arroz, 
feijão, farinha de mandioca, milho, leite e trigo) estabelecendo a 
equivalência	do	financiamento	com	estes	preços.

Na safra 2008-09 é lançado o PRONAF Mais Alimentos, num cenário 
de ameaça de crise de alimentos em nível local e mundial. Com a 
capacidade da agricultura familiar, de responder mais rapidamente à 
necessidade da produção de alimentos, este Plano Safra apresenta as 
seguintes alterações no PRONAF:

•	Ampliação do limite de investimento para R$ 100 mil, juros de 2% 
ao ano e prazo de pagamento até 10 anos para o PRONAF Mais 
Alimentos.	Para	as	demais	Linhas,	os	juros	de	investimento	ficaram	de	
1 a 5%. Essa ampliação dos recursos teve como objetivo adequar todo 
o sistema de produção da unidade produtiva para ampliar a produção 
de	alimentos	e	a	renda	da	unidade	familiar.	Os	juros	de	custeio	ficaram	
na faixa de 1,5% a 5,5% ao ano, de acordo com os limites das faixas  
de	financiamento.

•	Fomento à mecanização com acordo entre o MDA, a ANFAVEA e a 
ABIMAQ. As empresas passaram a cadastrar suas ofertas de máquinas 
e equipamentos com descontos de até 15% em relação ao preço  
do mercado.
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•	Fim	dos	rebates	para	o	grupo	C	e	unificação	dos	grupos	C,	D	e	E	numa	
única categoria chamado de Grupo V da “agricultura familiar”.

•	Criada uma linha de recuperação e manejo de solo.

•	Criação do PRONAF Sistêmico, que se resumiu a uma metodologia de 
ATER para integrar o PRONAF Crédito.

•	Para o incremento dos serviços de ATER, com foco nas principais 
cadeias produtivas do PRONAF Mais Alimentos, foram alocados 
R$387 milhões, um avanço de R$229 milhões em relação ao Plano 
Safra 2007/08.

•	O PGPAF foi ampliado de 11 para 15 produtos amparados.

•	Além do reforço ao PAA, o PNAE inicia compras de produtos da 
agricultura familiar.

•	Aumenta a cobertura da PGPM para os produtos da sociobio-
diversidade. A cobertura passa de 37 produtos para 44.

Os recursos disponibilizados foram de R$13 bilhões, sendo aplicados 
R$10,4 bilhões (80%) em 1.552.844 contratos.
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PRONAF Mais Alimentos

O Mais Alimentos – Produção Primária foi lançado como uma linha de 
crédito do PRONAF para financiar investimentos em infraestrutura 
produtiva da propriedade familiar. Contempla os produtos alimentares.

Por meio desta Linha de crédito são financiados projetos individuais de até 
R$100 mil, com juros de 2% ao ano, com até três anos de carência e até 10 
anos para pagar.

Foi lançado em 2008 numa conjuntura de crise de alimentos, como 
proposta de reestruturação produtiva da unidade de produção familiar 
para ampliar a produtividade destas culturas e ou criações reduzindo a 
ameaça de escassez de alimentos e de ampliação da inflação.

No Programa Mais Alimentos cresce o orçamento da ATER, foi reduzida 
a taxa de juros, é ampliado o número de produtos amparados pelo PGPAF, 
além do reforço das compras institucionais com a ampliação do orçamento 
do PAA, o início das compras do PNAE, a ampliação da PGPM para os 
produtos da sociobiodiversidade.

O PRONAF Mais Alimentos viria a proporcionar um intenso processo 
de mecanização na agricultura familiar com o financiamento médio de 20 
mil tratores por ano, além do avanço na modernização da infraestrutura 
produtiva de uma série de atividades, entre elas a Bovinocultura de Leite. 
A partir desta Linha, cresce a proporção dos recursos de investimento em 
relação aos recursos liberados para o custeio agrícola e pecuário.
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Na safra 2009-10 foram disponibilizados R$15 bilhões, sendo R$12,6 
bilhões (84%) realmente aplicados em 1.752.988 contratos.
As principais medidas foram:
a)	O	 PRONAF	 passou	 a	 financiar	 veículos	 utilitários	 na	 Linha	Mais	

Alimentos.
b)	O	 seguro	 da	 agricultura	 familiar	 (SEAF),	 que	 beneficiava	 os	
financiamentos	 de	 custeio,	 passa	 a	 cobrir	 a	 partir	 desta	 safra	 
os contratos de investimento.

c) Os limites do valor de desconto do PGPAF passaram de R$3,5 mil 
para R$5 mil por agricultor familiar.

d) O Plano Safra da Agricultura Familiar consolida um novo 
mercado para a agricultura familiar. Com a Promulgação da Lei  
n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, no mínimo 30% dos recursos 
financeiros,	 repassados	 do	 Fundo	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	
da Educação (FNDE) ao Programa Nacional da Alimentação 
Escolar (PNAE), deverão ser destinados à compra dos produtos da 
agricultura familiar.

e) Criado o Selo da Agricultura Familiar, um poderoso instrumento de 
acesso a mercados.

Na safra 2010-11 são disponibilizados R$ 16 bilhões dos quais R$8,5 
bilhões para a Linha de Investimentos. O desempenho deste Plano 
Safra	ficou	em	83%	(13,3	bilhões),	atingindo	1.598.920	contratos.
As novidades deste Plano Safra foram:
•	Criada	uma	Linha	para	financiar	Projetos	Coletivos	para	máquinas	e	

equipamentos, no limite de R$ 500 mil.
•	Redução da taxa de juros de custeio de 1,5% a 4,5% e de investimento 

de 1 a 4%. Para o Mais Alimentos os juros continuam em 2% ao ano.
•	O PGPAF passa a assegurar 30 produtos, o que cobre aproximadamente 

99% das operações do PRONAF.
•	O Plano Safra 2010-11 marca o início da implantação da nova Política 

de ATER, resultado da sanção da Lei de ATER 12.188, aprovada em 
11 de janeiro de 2010. Os recursos da Assistência Técnica passam 
para R$625 milhões disponibilizados por eixos temáticos por meio de 
Chamadas Públicas.
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Selo da Agricultura Familiar (SIPAF)

O Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar surge como 
uma importante ferramenta, criada pelo MDA, para identificar produtos 
oriundos desta categoria, em função da sua importância na produção de 
alimentos agregando um conjunto de externalidades positivas.

Para quem produz o Selo da Agricultura Familiar é um instrumento de 
agregação de valor, uma vez que o produto oriundo da agricultura familiar 
promove valores cada vez mais exigidos pelos consumidores:

• Sustentabilidade

• Responsabilidade social

• Responsabilidade ambiental

• Valorização da cultura local

• Valorização da produção local

De parte de quem consome, o Selo assegura o direito de saber a origem do 
produto e a valorização destas externalidades positivas.

Podem utilizar o Selo, mediante aprovação do MDA, os Agricultores 
Familiares, as Cooperativas ou Associações de Agricultores Familiares 
e Empresas cujos produtos tenham participação relevante da Agricultura 
Familiar.

Os critérios para a obtenção e uso do Selo da Agricultura Familiar estão 
na Portaria do Uso do Selo da Agricultura Familiar: www.mda.gov.br/saf/
programas/sipaf
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Na safra 2011-12 são disponibilizados R$16 bilhões sendo R$7,7 bilhões 
para investimento e R$8,3 bilhões para custeio. Os recursos aplicados 
ficaram	em	R$15,3	bilhões	(95%)	em	1.591.191	contratos.

As principais medidas deste Plano foram:
•	Unificação das taxas de juros de 2% ao ano para o PRONAF 

Investimento e o Mais Alimentos e juros de 1% ao ano para 
investimentos até R$10.000,00.

•	Aumento no limite de cobertura do PGPAF para R$7.000,00, dos quais 
RR$2.000,00 no investimento.

•	Ampliação do limite de crédito para juventude rural, de R$10 mil para 
R$12.000	e	juros	de	1%	ao	ano.	Simplificação	da	exigência	de	cursos	
técnicos, aceitando projeto de ATER.

•	Para agroindústria familiar duas novidades: aumento do limite de 
R$20	mil	para	R$30	mil	e	financiamento	para	agroindústrias	com	
CNPJ. Investimentos cooperativos de Cooperativas da Agricultura 
família e ou grupais ou associativos com limite de até R$ 10 milhões, 
com juros de 2% ao ano e prazo de até 10 anos.

•	Recursos	de	custeio	para	beneficiários	do	Grupo	B	desde	que	com	
vínculo com o PAA e ou PNAE.

•	A grande novidade desse Plano Safra foi a criação da PGPM da 
Agricultura Familiar, com a SAF-MDA executando, com auxílio de 
um Conselho Gestor e da CONAB, diferentes instrumentos da PGPM.

•	Anunciado um rebate de R$10.000,00 nas DAPs, para rendas não 
agrícolas, o que permitiria o acesso de muitos agricultores pobres, 
pluriativos, no PRONAF. Nas unidades de Produção situadas abaixo 
da Linha de Pobreza é comum a venda de serviços fazendo com 
que ocorra o predomínio de rendas não agrícolas. Com esse rebate, 
os agricultores familiares pluriativos de baixa renda passaram a se 
enquadrar no PRONAF.

•	Inclusão Produtiva Rural no Plano Brasil Sem Miséria com um 
Programa de fomento às atividades produtivas rurais.

Na safra 2012-13 foram anunciados R$18 bilhões e aplicados R$18,6 
bilhões (106%). Linhas de crédito emergencial de investimento em 
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função da seca, com rebates de 20% no Sul e de 40% no Nordeste e 
os bons preços da agricultura provocaram este aumento da demanda, 
fazendo com que pela primeira vez o recurso aplicado fosse maior do 
que o disponibilizado. O número de contratos realizados nesta safra 
ficou	em	2.141.262.

As principais medidas foram:

a) Ampliação do apoio aos agricultores do Grupo B e extensão da 
metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado para operações 
de até R$15 mil.

b) Ampliação dos limites de crédito do PRONAF, custeio de R$50 mil 
para R$80 mil, investimento em cooperativas de R$10 milhões para 
R$30 milhões, de agroindústrias familiares de R$50 mil para R$130 
mil, do Mais Alimentos de R$100 mil para R$130 mil.

c) Ampliação da cobertura da renda do Seguro da Agricultura Familiar 
de R$3,5 mil para R$5 mil, além de assegurar a quitação do débito da 
operação contratada.

d)	Qualificação	 da	 gestão	 de	 700	 associações	 ou	 cooperativas	 da	
agricultura familiar: ATER para organização, produto, gestão  
e mercado.

e) Nova modalidade do PAA compra institucional. Entes públicos 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal podem adquirir com 
recursos próprios, produtos da agricultura familiar usando as regras 
do PAA.

f) Lançado a ATER Sustentabilidade, priorizando uma transição 
para uma agricultura agroecológica, para 170 mil famílias e ATER 
especifica	para	10	mil	jovens	rurais.

g) ATER para 203 mil famílias incluídas no Brasil Sem Miséria, com a 
aplicação de um fomento para a infraestrutura produtiva.

Na safra 2013-14 foram anunciados a liberação de R$21 bilhões e 
aplicados R$22,3 bilhões, 105% em relação ao disponibilizado. Foram 
realizados 1.903.524 contratos.
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As principais ações deste Plano Safra foram:

a)	Enquadramento	 dos	 Agricultores	 Familiares	 passa	 a	 ser	 definido	
pelo critério de Renda Bruta sem rebates e o limite passa para 
R$360.000,00. Os pluriativos podem rebater R$10.000,00 da Renda 
Não Agrícola. A Renda Não Agrícola tem que ser menor que 50% da 
Renda Familiar.

b) Os juros de custeio variam de 1,5% a 3,5% e o dos investimentos de 
1% a 2%, de acordo com o limite das respectivas faixas.

c) O limite de crédito de investimento passa de R$130 mil para R$150 
mil, sendo de R$ 300 mil para a suinocultura, avicultura e fruticultura. 
O investimento grupal avança para 750 mil e o de crédito para 
cooperativas para R$35 milhões.

d) O limite de crédito de custeio passa de R$80 mil para R$100 mil.

e) O número de cotas para o Seguro-Garantia Safra é ampliado de 980 
mil famílias para 1,2 milhão de famílias.

f) O Seguro Agrícola da Agricultura Família continua oferecendo a 
cobertura das operações de custeio e de investimento associado para 
todas as culturas com zoneamento climático.

g) O PGPAF passa a cobrir 49 produtos com ampliação de preço de 
garantia ao agricultor para determinados produtos.

h)	Definidos	 novos	 limites	 para	 o	 PAA,	R$4,5	mil	 para	 as	 operações	
individuais, R$6,5 mil para as operações coletivas e de R$ 8 mil para 
os produtos da agroecologia e da sociobiodiversidade.

i) Manutenção do direito à aposentadoria rural ao agricultor familiar 
empreendedor.

Na safra 2014-15 são liberados R$ R$24,1 bilhões e aplicados R$23,9 
bilhões, distribuídos em 1.899.423 contratos.

Entre as principais medidas do Plano Safra 2014-2015, destacam-se:

•	Manutenção das taxas de juros de 0,5% a 3,5 %, continuando 2% para 
investimentos no PRONAF Mais Alimentos.
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•	PRONAF Produção Orientada – uma nova linha de crédito para 
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com assistência técnica 
gratuita, inserida no crédito, de R$1.100,00 por ano no Nordeste, 
Centro-Oeste e de R$1.500,00 por ano no Norte, em três anos.

•	Novo crédito produtivo para a Reforma Agrária com apoio inicial de 
R$5,2 mil (bônus de 90%), fomento produtivo em duas operações de  
R$3,2 mil (bônus de 80%) e fomento mulher de R$3 mil com bônus 
de 80%, três operações de microcrédito produtivo para inclusão 
produtiva, com bônus de 50%. Investimento de R$25 mil com bônus 
de 40% e três operações de custeio de R$7,5 mil.

•	Alterações no Seguro da Agricultura Familiar ampliando a cobertura 
da renda do agricultor, garantindo 80% da renda esperada até o limite 
de R$20 mil.

•	Promoção da Agroecologia com a criação do custeio para a produção 
agroecológica, redução da taxa de juros de investimento para 1% ao 
ano, ATER para 120 mil produtores agroecológicos e bônus maior no 
PGPAF para produção agroecológica.

•	Anunciada a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ANATER já autorizada pela Lei n.º 12.897 de 18 de 
dezembro de 2013.

•	Início do PRONAF Mulher com a Metodologia do Microcrédito 
Orientado e meta de 30% da participação das mulheres nos contratos 
do PRONAF. As Chamadas de ATER passam a atender, no mínimo, 
a 50% de mulheres.

•	O PRONAF Jovem passa de uma para três operações e o Crédito 
fundiário	passa	a	financiar	compra	entre	herdeiros.

Na safra 2015-2016 são anunciados R$28,9 bilhões sendo R$26 bilhões 
com as regras do PRONAF e R$2,9 bilhões com regras e taxas de juros 
do PRONAMP. 

Entre as principias medidas deste Plano Safra 2015-2016, destacam-se:

•	Elevação	das	taxas	de	juros,	negativas	em	relação	à	inflação,	mas	
superiores em relação à safra anterior. Para o microcrédito rural são 
mantidas as taxas de juros de 0,5%. Para custeio e investimento de até 
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R$10	mil	os	juros	ficaram	em	2,5%	para	o	Brasil	e	2%	para	a	Região	
Semiárido, de R$10 mil a R$30 mil em 4,5% e 3,5%,de R$30 mil a R$150 
mil em 5,5% e 4,5%. Para os R$2,9 bilhões do PRONAMP, as taxas de 
juros serão de 7,75% para o custeio e 7,5% para o investimento.

•	Anunciado o início da constituição da ANATER, com a nomeação 
do seu primeiro presidente. Liberados R$236 milhões da SAF para 
atender a 230 mil novos agricultores familiares, com foco na produção 
de base agroecológica, apoio na elaboração do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). Programa de ATER mais Gestão para 1.000 cooperativas. 
Obrigatoriedade de atendimento nas Chamadas de 50% de mulheres 
agricultoras e um mínimo de 25% de jovens atendidos.

•	Fortalecimento	da	agroindústria	familiar	com	simplificação	das	regras	
do Sistema Único de Sanidade Agropecuária (SUASA).

•	Ampliação do Mercado Institucional para a agricultura familiar com 
cota de no mínimo 30% nas compras de alimentos da administração 
federal, além dos R$2 bilhões previstos no PAA e PNAE.

•	Apoio ao fortalecimento da produção de sementes e mudas por 
organizações da Agricultura Familiar em cooperação com entidades 
de pesquisa, extensão e organização da agricultura familiar.

•	Anunciado Novo Seguro Renda da agricultura familiar com cobertura 
de até 80% da receita bruta esperada com limite de cobertura de renda 
de	até	R$20	mil,	além	do	financiamento	da	produção	e	aumento	de	
2 para 3% de adesão ao seguro, e cotas para atender 1,35 milhão de 
famílias no Programa Garantia Safra, com manutenção do prêmio  
em R$850,00.
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Capítulo 5.  
Plano Safra da Agricultura 
Familiar
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O Plano Safra da Agricultura Familiar nasceu e foi se consolidando, no 
seu início, com uma lógica bastante similar ao Plano para a Agricultura 
Empresarial, ou seja, fortemente centrada na política do crédito do 
PRONAF. 

A partir do Plano Safra 2003/2004, tem início uma visão clara de 
estratégia de governo, visando à promoção, ao fortalecimento e à 
consolidação da agricultura familiar para um rural sustentável, por 
meio do incremento do PRONAF Crédito e de um conjunto de novos 
instrumentos de políticas públicas. A cada Plano Safra foram lançados 
novos instrumentos da política agrícola que impactaram positivamente 
a agricultura familiar em toda a sua diversidade. Entre eles podemos 
citar: Política de ATER (2003), PAA (2003), Seguro Garantia Safra (2003), 
Seguro Safra (SEAF) (2005), PGPAF (2006), Mais Alimentos (2008).

Sem sombra de dúvida, um dos fatores fundamentais para essa 
ampliação de visão deve-se à permanente participação das organizações 
da	agricultura	familiar	no	processo	de	elaboração,	definição	e	execução	
do Plano Safra. Participantes ativos no processo, desde o início desta 
nova lógica, de tratar o desenvolvimento do setor agropecuário, que 
passa a considerar a agricultura familiar como protagonista efetivo do 
desenvolvimento e da segurança alimentar do país, as organizações 
representativas desde 1994, com a edição do 1.º Grito da Terra Brasil, 
articulado pela CONTAG, pelas organizações sindicais que hoje 
compõem a FETRAF-BRASIL e pelas organizações camponesas que 
atualmente conformam a VIA CAMPESINA, transformaram a partir 
de 2003, o momento do Plano Safra, num espaço de negociações e 
articulações para o conjunto da pauta e das demandas da agricultura 
familiar, como veremos mais adiante. E isso impactou na lógica de 
formatação do Plano Safra da Agricultura Familiar.

Com a clareza de que a agricultura familiar tem um papel estratégico 
no desenvolvimento da agropecuária brasileira, o Plano Safra da 
Agricultura Familiar aperfeiçoa as políticas públicas implantadas nos 
últimos anos para esse segmento produtivo com três objetivos: aumento 
da produção sustentável de alimentos, geração de renda no campo e 
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organização econômica dos agricultores(as) familiares, assentados(as) 
da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais”. 

Nesta visão, o Plano Safra também têm como meta “a inclusão produtiva 
de agricultores familiares em situação de pobreza extrema, ampliando 
no meio rural o alcance das ações do Plano Brasil sem Miséria” e o 
apoio à sustentabilidade da agricultura familiar com Plano Nacional de 
Agroecologia e a Produção Orgânica (PLANAPO).

Os principais instrumentos de política agrícola que compõem o Plano 
Safra são:

5.1 O PRONAF CRÉDITO RURAL 

a) Objetivo

Apoia atividades agrícolas e não agrícolas dos agricultores familiares 
nas linhas de custeio e investimento. Financia também investimentos 
coletivos e cooperativas de agricultores familiares.

O programa está presente na quase totalidade dos municípios do 
território nacional, é executado de forma descentralizada e conta com 
a participação de instituições governamentais e não governamentais. A 
execução se dá prioritariamente por meio de Bancos públicos, como o 
Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As Cooperativas 
de Crédito Rural também têm uma ativa participação na aplicação 
do PRONAF. As instituições de ATER pública, governamental e 
não	 governamental	 também	 contribuem	 para	 a	 qualificação	 do	
crédito. Os Sindicatos e as Associações de Agricultores Familiares 
contribuem na construção participativa do aperfeiçoamento do 
Programa, na divulgação a cada ano do Plano Safra e, junto com a 
ATER governamental, emitem a Declaração de Aptidão da Agricultura 
Familiar, um cadastro que habilita o agricultor familiar a utilizar o 
crédito do PRONAF e(ou) outros instrumentos de Políticas Públicas.

b) Grupos de Agricultores Familiares

O crédito rural no PRONAF possui diferentes limites, prazos e taxas de 
juros negativas e ou com rebates, para diferentes grupos de agricultores.
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Os prazos de pagamento para custeio são em média de até 24 meses 
e de investimento de até 12 anos. Para a safra 2015-2016, estas são as 
condições para os diferentes grupos:

Grupo A: inclui os assentados da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário. 
Estes agricultores contam com uma Linha do PRONAF Investimento de 
até R$25 mil, mais 1,5 mil para pagamento de ATER, com bônus de 
adimplência de 43,4% e juros de 0,5% ao ano. Podem contar ainda com 
até três operações de custeio de R$7,5 mil e juros de 1,5% a.a., além de 
um PRONAF microcrédito da Reforma Agrária de até 4 mil com bônus 
de adimplência de 50% e juros de 0,5% a.a.

Grupo B: incluí os agricultores situados abaixo da Linha de Pobreza, 
com Renda Bruta Familiar abaixo de R$20 mil reais. Esses agricultores 
contam com Investimentos de até R$4 mil, juros de 0,5% ao ano e bônus 
de adimplência de 25% para os primeiros R$12 mil. No Semiárido 
em municípios em estado de calamidade devido à seca, o bônus de 
adimplência vai a 50%. Este microcrédito é aplicado com a metodologia 
do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. No 
Nordeste brasileiro, na Região do Semiárido, o BNB aplica mais de 
400 mil operações de microcrédito por ano com acompanhamento de 
agentes de crédito no nível da comunidade dos agricultores. A extensão 
rural das Ematers também realiza um atendimento complementar a 
esses agricultores.

Demais Agricultores Familiares: são aqueles com Renda Bruta Familiar 
entre R$20 mil e R$360 mil. 

TABELA 1 - GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SAFRA 1915-1916
GRUPO LIMITES DE RENDA BRUTA MÃO DE OBRA

Assentados - M.O. Familiar
B <R$20.000 M.O. Familiar
Demais Agricultores Entre R$20.000 e R$360 mil Predomínio da M.O. Familiar

Estes agricultores contam com linha de custeio com juros de 2,5% ao 
ano para faixas até R$10 mil. Para créditos entre R$10 e 30 mil os juros 
são de 4,5% a.a. e de R$30 a 100 mil os juros são de 5,5% a.a. Para a 
Região do Semiárido, os juros são, respectivamente, de 2% ao ano, 3,5% 
ao ano e 4,5% a.a.
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Para o PRONAF Investimento, créditos até R$10.000 os juros são de 
2,5% ao ano, entre R$10 e 30 mil os juros são de 4,5% a.a. e de R$30 a 300 
mil os juros são de 5,5% a.a. Para a Região do Semiárido, os juros anuais 
são,	respectivamente,	de	2%	;	3,5%	e	4,5%.

c) Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar - DAP

A DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF é utilizada como 
instrumento	de	identificação	do	agricultor	familiar	para	acessar	todas	
as políticas públicas correlatas e permite seu enquadramento nos 
diferentes grupos do PRONAF.

O MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário - credencia entidades 
emitentes (Sindicatos, associações e órgãos públicos de extensão rural), 
as quais são responsáveis pela aplicação dos critérios da Lei n.º 11.326 
(área, número de pessoas residentes, composição da força de trabalho 
e da renda, endereço completo). A DAP é autodeclaratória cabendo ao 
agricultor a responsabilidade pelas informações.

A emissão é gratuita e cada emitente se responsabiliza pelo público a ele 
vinculado. Os órgãos e as entidades autorizados como emitentes devem 
atender	 aos	 seguintes	 pré-requisitos:	 (i)	 ter	 personalidade	 jurídica;	 
(ii) ser representante legal dos agricultores familiares ou prestar serviços 
de	assistência	técnica	e(ou)	extensão	rural;	(iii)	ter	experiência	mínima	
de um ano, devidamente comprovada, no exercício de sua atribuição ou 
objetivo social junto aos agricultores familiares. 

Cabe	ao	MDA	a	verificação	constante	do	referido	cadastro,	realizando	
auditorias e cruzamentos com outros bancos de dados do Governo 
Federal. 

Atualmente temos em torno de 5 milhões de agricultores familiares 
credenciados e registrados no sítio eletrônico www.mda.gov.br/saf. 
São informações públicas sobre quais qualquer cidadão brasileiro pode 
questionar a veracidade delas. 

No regramento e na execução das diversas políticas focadas na agricultura 
familiar (crédito, habitação, compras públicas, biodiesel, e outras), os 
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gestores devem anexar nos processos o extrato (resumo dos dados) 
impresso a partir da consulta eletrônica ao sitio eletrônico do MDA. 

Ressalta-se que os princípios da transparência eletrônica, 
descentralização e controle social, que orientam a tecnologia das 
emissões das DAPs, têm possibilitado a diminuição da burocracia 
pública, desenvolvimento de políticas em grande escala e redução dos 
custos operacionais. 

d) Principais Linhas de Crédito do PRONAF 

Custeio	–	financia	as	principais	despesas	variáveis	do	custo	de	produção 
de uma cultura e ou criação. De acordo com a produtividade e 
renda esperada, o Banco libera um determinado valor por hectare, 
seguindo uma planilha previamente atualizada a cada Plano Safra.  
Os	 agricultores	 podem	 financiar	 mais	 que	 uma	 cultura,	 respeitando	
o limite estabelecido para aquele ano agrícola, bem como o limite de 
seu grau de endividamento. No Plano Safra 2015-2016 o limite foi 
estabelecido em R$100 mil.

Investimento	 –	 financia	 a	 infraestrutura	 produtiva	 da	 unidade	 de	
produção, para unidades agrícolas e não agrícolas. Na linha Mais 
Alimentos	 são	 financiados	 máquinas	 e	 equipamentos,	 infraestrutura	
produtiva, animais e culturas permanentes, tanques e resfriadores, 
irrigação, turismo rural, confecções e movelaria. No Plano Safra  
2015–2016,	o	limite	para	investimentos	ficou	em	R$150	mil	por	agricultor	
familiar e em R$300 mil para a suinocultura, avicultura e fruticultura.

Pronaf Agroindústria – Uma linha de investimento que visa ao 
beneficiamento,	ao	processamento	e	à	comercialização	dos	produtos	da	
unidade	de	produção	familiar.	Pode	financiar	também	atividades	não	
agrícolas como o turismo rural.

Microcrédito Produtivo Rural – Financia atividades agrícolas e não 
agrícolas para agricultores familiares situados abaixo da Linha de 
Pobreza. E um microinvestimento de R$2,5 a R$4,0 mil, que pode se 
repetir em até três operações, com um pequeno percentual para custeio.
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Agroecologia – Financia atividades de custeio e investimento para 
propriedades agroecológicas e(ou) em transição.

Eco – Investimentos para implantação, utilização e ou recuperação de 
tecnologias de energia renovável, biocombustíveis, armazenamento 
hídrico, silvicultura e recuperação dos solos.

Mulher – Linha de investimento para atividades próprias da mulher 
agricultora como pequenas unidades de hortifrutigranjeiros, atividades 
não agrícolas como o artesanato rural, o turismo rural e a agroindústria 
familiar.

Jovem – Linha de Investimento para estruturação de um projeto do jovem 
agricultor, junto à unidade de produção familiar, podendo realizar até 
três operações, com limite de R$15 mil por operação.

5.2  SEGURO DA AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) 

Todas as linhas de crédito do PRONAF de custeio agrícola têm a adesão 
obrigatória ao Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), que protege 
os	financiamentos	em	caso	de	perdas	por	evento	climático	e	parte	da	
renda prevista do agricultor. A partir da adesão ao SEAF no crédito 
de custeio, o agricultor pode optar por colocar no seguro a parcela de 
investimento. Com um pagamento de adesão de 3% ao ano o Governo 
Federal garante a gestão do Fundo e complementa quando necessário.

O SEAF é um seguro multirrisco (cobre perdas provocadas pelo clima, 
doenças e pragas sem controle conhecido). Garante a cobertura de 
80%	da	receita	esperada	incluindo	o	valor	financiado	e	até	R$20	mil	da	 
renda líquida. 

a) Objetivos do SEAF:

•	Reduzir	o	risco	das	operações;

•	Evitar	renegociações;

•	Ampliar	o	acesso	ao	crédito;

•	Estimular o uso de tecnologias apropriadas.
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b) Culturas Enquadradas no SEAF:

•	As culturas enquadradas no zoneamento agrícola: algodão, 
amendoim, ameixa, arroz, banana, café arábica e robusta, caju, cevada, 
citros, dendê, feijão, feijão caupi, girassol, maçã, mamona, mandioca, 
milho,	nectarina,	pera,	pêssego,	soja,	sorgo,	trigo,	uva;

•	As culturas excepcionalizadas: banana, mamona, mandioca e uva nos 
estados	onde	ainda	não	estão	zoneadas;

•	As culturas consorciadas, desde que a cultura principal tenha 
indicativo	no	zoneamento	agrícola;

•	Todas as culturas irrigadas.

c) SEAF para operações de investimento:

•	A	adesão	será	efetuada	quando	da	contratação	do	financiamento	do	
custeio	agrícola;

•	A	adesão	é	opcional;

•	A adesão só pode ser realizada em operações individuais de custeio 
e	de	investimento;

•	Para a vinculação, o agricultor deve apresentar, no Banco onde 
realizará as operações de custeio agrícola, declaração fornecida pelo 
Banco onde ele tem as operações de investimento que contenha o 
número de referência do Banco Central e o valor e data das prestações 
a	vencer;

•	Uma	operação	de	custeio	ampara	só	uma	operação	de	investimento;

•	Uma operação de investimento pode ser amparada por várias 
operações de custeio.

d) Valor da Cobertura:

•	Para as operações de custeio a cobertura será de 80% da Renda Bruta 
Esperada,	 cobrindo	 o	 valor	 financiado	 e	 até	R$20	mil	 da	Renda	
Líquida	Esperada;

•	A Renda Bruta Esperada é a previsão de Renda colocada na cédula 
rural a partir da produção esperada. A Renda Líquida Esperada é a 
Renda	Bruta	Esperada	menos	o	Custeio	contratado;
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•	Para as operações de investimento o limite de cobertura é de até 95% 
da Renda Bruta Esperada, descontadas as coberturas realizadas pelo 
custeio.

f) Operacionalização do SEAF.

Comunicação de Perdas (COP): perda maior que 30% causada por 
evento amparado pelo programa, ou seja, receita bruta obtida menor 
que 70% da receita bruta esperada.

A COP deve ser feita na agência bancária onde foi contratado o PRONAF. 
No ato, o produtor deve apresentar ao Banco os comprovantes de 
aquisição de insumos previstos no contrato.

Cultivares Crioulas: agricultores que utilizam sementes de cultivares 
tradicionais, locais ou crioulas poderão ter cobertura do seguro, desde 
que seja cultivar cadastrada no MDA por entidade habilitada.

Insumos de produção própria: o agricultor estará dispensado de 
apresentar	 nota	 fiscal,	mas	deverá	demonstrar	 ao	 técnico	 vistoriador	
que a propriedade possui estrutura de produção compatível com a 
quantidade que deveria ser aplicada.

Efetuar a COP logo após o evento que provocou as perdas, e em 
momento	 que	 permita	 ao	 técnico	 vistoriador	 identificar	 a	 causa	 e	 a	
dimensão dos danos.

Liberação para a colheita. O agricultor deve aguardar a vistoria e a 
liberação da área antes de iniciar a colheita.

O agricultor poderá recorrer, caso não concorde com os resultados 
da perícia realizada, a uma Comissão Nacional do PROAGRO-SEAF, 
integrada	 por	 técnicos	 dos	 Ministérios	 afins,	 e	 de	 organizações	 de	
representação dos agricultores.

g) Monitoramento do SEAF

A cada safra, uma amostra dos contratos é selecionada para vistorias por 
profissionais	a	serviços	da	SAF/MDA,	com	o	objetivo	de	acompanhar	
e orientar o trabalho dos técnicos de comprovação de perdas e agentes 
financeiros,	além	de	vistoriar	lavouras	seguradas.

e) Eventos cobertos: seca, chuva excessiva, geada.
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5.3 SEGURO-GARANTIA SAFRA 

Modalidade de Seguro que apoia os agricultores familiares, situados 
abaixo da Linha de Pobreza, com ênfase na região da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), especialmente o Semiárido, 
onde os agricultores sofrem perda de safra por motivo de seca. 

Para participar do Programa é necessário que, anualmente, estados 
municípios e agricultores façam adesão ao Programa.

Os agricultores que aderirem ao Programa nos municípios que vierem 
a sofrer perda de, pelo menos, 50% do conjunto da produção de feijão, 
milho,	 arroz,	 algodão,	 ou	 de	 outras	 culturas	 definidas	 pelo	 órgão	
gestor do Fundo Garantia Safra, em razão de estiagem ou excesso 
hídrico, receberão o Benefício Garantia Safra diretamente do Governo 
Federal, em cinco parcelas mensais por meio de cartões eletrônicos 
disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

O valor do Benefício Garantia Safra e a quantidade de agricultores a 
serem	gerados	pelo	Garantia	Safra	são	definidos	anualmente	durante	a	
reunião do Comitê Gestor do Garantia Safra.

Na safra 2015-2016, o Programa atenderá a 1,35 milhão de famílias, e o 
valor do Seguro foi estipulado em R$850,00.

O Fundo que mantém o Programa tem a contribuição e adesão dos 
estados, municípios e agricultores. O Governo Federal tem a maior cota 
de participação no Fundo e quando necessário complementa os recursos 
para	pagar	 todos	os	beneficiários.	A	avaliação	das	perdas	é	realizada	
utilizando diferentes indicadores em nível municipal e o seguro, 
quando comprovado indicador de perdas, cobre todo o conjunto dos 
agricultores aderidos no Programa no município.

a)	Quem	pode	se	beneficiar	do	Garantia	Safra

Nos municípios que aderiram ao Garantia Safra podem aderir ao 
Programa os agricultores enquadrados no PRONAF (DAP) que tenham 
renda familiar inferior a 1,5 Salário Mínimo. A área total a ser plantada 
deve ser de no mínimo 0,6 e no máximo, 5 hectares.
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b) Como é realizada a seleção

Os agricultores inscritos são selecionados eletronicamente por 
meio de critérios estabelecidos em nível nacional. Gerada a Lista de 
Selecionados, esta deve ser homologada pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento	Rural	após	verificar	se	todos	os	nomes	que	constam	
da Lista são realmente agricultores familiares e se as informações 
relativas à renda e a outros critérios de participação estão corretas.

c)	Aporte	financeiro

A	 contribuição	 financeira	 dos	 agricultores	 ao	 fundo	 Garantia	 Safra	
é	 fixada	 a	 cada	 ano	 pelo	Comitê	Gestor	 do	GS,	 é	 paga	 por	meio	 de	
boleto bancário e corresponde a um percentual do valor do Benefício.  
Na safra 2013-2014 para um benefício de R$850,00 o agricultor recolheu  
R$12,75 (1,5%). 

Após a adesão dos agricultores, são calculados os valores de 
contribuições dos estados e municípios.

A prefeitura municipal também aporta ao Fundo Garantia Safra 
um percentual do valor do benefício para cada agricultor. Na safra  
2013-2014, a prefeitura municipal aderida ao Garantia Safra contribuiu 
com R$38,25 (4,5%) por agricultor aderido. O valor total da contribuição 
financeira	da	prefeitura	é	calculado	em	função	das	adesões	ocorridas	 
no município.

O estado aderido ao GS aportou na safra 2013-2014 9% do Benefício 
Garantia Safra (R$76,50) por agricultor aderido.

Por	fim,	a	União	aporta	ao	fundo	Garantia	Safra,	no	mínimo,	30%	do	
valor do benefício, que na safra 2013-2014 foi de R$255,00 por agricultor.

Se	 o	 Fundo	 não	 for	 suficiente	 para	 cobrir	 o	 Seguro-Garantia	 Safra,	 
a União complementa os recursos.

d) Comitê Gestor

O Comitê Gestor do Garantia Safra se reúne, no mínimo, uma vez 
por ano agrícola. Nessa reunião são tomadas as decisões necessárias 
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para a implementação do G.S. no ano seguinte. As principais 
decisões do Comitê Gestor estão relacionadas às quantidades de cotas 
disponibilizadas para os Estados, ao valor do Benefício a ser pago 
aos agricultores e as alterações no calendário de plantio, que serve de 
referência para todas as etapas e os procedimentos.

Membros do Comitê Gestor do Garantia Safra:

•	Ministério	do	Desenvolvimento	Agrário;

•	Ministério	da	Casa	Civil;

•	Ministério	do	Planejamento;

•	Ministério	da	Fazenda;

•	Ministério	da	Agricultura;

•	Ministério	da	Integração	Nacional;

•	Ministério	do	Desenvolvimento	Social	(2);

•	SUDENE;

•	Embrapa;

•	Caixa	Econômica	Federal;

•	Representantes	das	Organizações	dos	Agricultores	Familiares;	

•	Representantes	de	ONGS	da	área	do	G.S.;	

•	Representantes	dos	municípios;	Representante	de	cada	estado	aderido	
ao	G.S.;

•	Participação do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e 
CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e 
Desastres Naturais).

e) Operacionalização

A solicitação de vistorias é realizada pelo município, à Secretaria de 
Agricultura Familiar, após a ocorrência do evento adverso em razão 
de fenômenos de estiagem ou de excesso hídrico, quando as lavouras 
apresentarem indícios de perdas igual ou superior a 50%. 
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É de responsabilidade do Prefeito Municipal nomear um técnico 
vistoriador, que ira realizar a vistoria e encaminhar os laudos das 
lavouras dos agricultores sorteados pela SAF.

Serão considerados aptos ao recebimento do Garantia Safra, quando 
as informações amostrais indicarem perdas superiores a 50%.Outros 
indicadores agroclimáticos são utilizados para consolidar o resultado 
destas análise amostrais.

5.4 PROGRAMA DE GARANTIA DE PREÇOS DA  
 AGRICULTURA FAMILIARES - PGPAF

O PGPAF é um Programa do Governo Federal que garante aos 
agricultores	familiares	que	têm	financiamento	no	âmbito	do	PRONAF	
a	 indexação	do	financiamento	a	um	preço	de	garantia	que	 remunere	
o custo de produção e nunca inferior ao estabelecido no Política de 
Garantia dos Preços Mínimos (PGPM).

a) Objetivos do PGPAF:

•	Assegurar a remuneração dos custos de produção aos agricultores 
familiares	finaciados	prlo	PRONAF;

•	Garantir a estabilidade das atividades produtivas da agricultura 
familiar;

•	Permitir	a	diversificação	da	produção,	ao	ampliar	as	atividades	que	o	
agricultor	tem	segurança	para	cultivar;

•	Direcionador	dos	custos	dos	agricultores	familiares;

•	Reduzir a inadimplência quando ocorre queda de preços dos produtos.

b) O arcabouço legal da PGPAF consiste em três instrumentos:

1. Decreto n.º 5.996, de 12/1996:

•	Institui	o	PGPAF	e	o	Comitê	Gestor;
•	Estabelece o papel da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF),  

da Companhia de Nacional de Abastecimento (CONAB) e do 
Conselho	Monetário	Nacional	CMN	no	Programa;

•	Estabelece o custo variável como base para o Preço de Garantia.
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c) Resoluções do Conselho Monetário Nacional:

•	Autoriza	os	Bancos	a	conceder	o	Bônus	do	PGPAF;

•	Estabelece	o	Preço	Mínimo	como	piso	para	o	PGPAF;

•	Atribui	a	SAF/MDA	a	publicação	de	Portaria	com	o	bônus	mensal;

•	Fixa o Preços Garantidores de cada produto válido por um ano.

d) Da composição do Comitê Gestor do PGPAF:

•	Ministério	do	Desenvolvimento	Agrário;

•	Ministério	da	Fazenda;

•	Ministério	do	Planejamento,	Orçamento	e	gestão;

•	Ministério	da	Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento;

•	Secretaria do Tesouro Nacional.

Das Atribuições do Comitê Gestor:

- Encaminhar propostas operacionais ao CMN referente a:

•	os	produtos	agrícolas	contemplados	a	cada	safra	(51	atualmente);

•	as	modalidades	de	crédito;

•	o valor limite do bônus ou percentual máximo de desconto concedido 
para	cada	agricultor	por	ano;

•	o	preço	de	garantia	dos	produtos	para	cada	ano	agrícola;

•	a área de abrangência dos preços de garantia para cada produto, a 
época	de	apuração	e	o	seu	período	de	vigência;

•	a metodologia a ser utilizada para apuração e concessão do bônus.

Das Atribuições da CONAB:

•	Realizar o levantamento dos custos de produção e dos preços 
de mercado dos produtos enquadrados no PGPAF, conforme 
metodologia	definida	pelo	Comite	Gestor;

•	Informar a SAF/MDA, até o 3.o dia útil de cada mês, os preços médios 
mensais de mercado para cada produto do PGPAF e o bônus por 
produto e Unidade da Federação no referido mês.
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Das Atribuições da SAF/MDA:
•	Publicar até o 4.o	dia	útil	de	cada	mês	no	Diário	Oficial	da	União	e	
divulgar	aos	agentes	financeiros	e	à	STN	a	portaria	com	o	valor	do	
bônus mensal por produto e Estado.

Das Atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN):
•	Regulamentar o PGPAF com base nas propostas encaminhadas pelo 

Comitê Gestor.

Das atribuições da Secretaria do Tesouro Nacional:
•	Monitorar	os	agentes	financeiros	e	reembolsar	os	custos	do	bônus	

quando as operações são realizadas com recursos das fontes União, 
FAT e Exigibilidades Bancárias.

Das	atribuições	dos	Agentes	financeiros:
•	Contratar	os	financiamentos,	aplicar	o	bônus,	formalizar	contrato	

ou convênio com a STN, apresentar por meio eletrônico a relação 
nominal	de	todos	os	beneficiários	(nome	e	CPF)	do	PGPAF,	incluindo	
o	produto,	o	valor	financiado,	o	município/UF,	e	o	valor	do	bônus	
concedido por operação para cada mutuário.

e) Preço de Garantia:
•	Tem por base o custo variável, que inclui a remuneração da mão 

de obra familiar e os custos de insumos e serviços utilizados, com 
incremento	ou	redução	de	até	10%	sobre	o	valor	levantado	a	campo;

•	Tem	vigência	em	todo	ano	civil;

•	Sua	abrangência	é	regional;

•	Atualmente	51	produtos	têm	Preço	Garantidor	definido.

5.5 COMPRAS INSTITUCIONAIS

O Plano Safra da Agricultura Familiar tem dois Programas de compras 
governamentais: o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar 
(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O Programa de Compras da Agricultura Familiar (PAA) compra da 
agricultura familiar alimentos para doar a instituições sociais que 
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trabalham com populações situados na Linha da Pobreza. Nesta safra 
o orçamento é de R$ 1,2 bilhão de reais. O limite de aquisição anual de 
alimentos varia entre R$5,5 mil reais a R$8 mil por agricultor e R$16 mil 
para a aquisição de sementes14. Atualmente todas as instituições públicas 
federais e dos estados e municípios podem comprar da agricultura 
familiar pelo mesmo mecanismo do PAA, o que pode ampliar de 
forma	significativa	o	atual	volume	de	 recursos.	Para	as	associações	e	
cooperativas os limites variam de R$500 mil a R$6 milhões, conforme a 
modalidade, respeitados os limites individuais dos agricultores. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem o objetivo 
de oferecer alimentação saudável aos alunos das escolas públicas do 
Brasil e simultaneamente estimular a agricultura familiar. No Plano 
Safra 2014-2015, o PNAE tem um orçamento de R$ 3,8 bilhões e pelo 
menos 30% devem ser destinados a compras da agricultura familiar.

A partir da safra 2015-16 todas as compras institucionais de alimentos 
do Governo Federal obrigatoriamente terão que comprar um mínimo 
de 30% da agricultura familiar.

Os estados e municípios podem por Lei comprar produtos alimentares 
para utilização em seus Programas direto da agricultura familiar.

Outro Programa de Compras é o Programa Nacional do Biodiesel15, que 
atualmente garante um mercado de R$2,5 bilhões para a agricultura 
familiar por meio das Empresas que têm o Selo Biocombustível Social.

14 Foi introduzida uma nova modalidade do PAA para a aquisição de sementes 
produzida pelos agricultores e posterior doação ao conjunto de agricultores familiares 
situados abaixo da Linha de Pobreza. As sementes básicas são produzidas pelas 
Instituições de Pesquisa podendo também ser multiplicadas sementes crioulas.
15 O Programa Nacional de Biodiesel prevê a adição de 7% ao diesel. Para a produção de 
aproximadamente 3 bilhões de litros, o Governo incentiva a compra da matéria-prima 
(oleaginosas, principalmente a soja) dos agricultores familiares e suas organizações, 
oferecendo incentivos fiscais para as empresas que tenham o selo biocombustível social. 
Para ter este selo, as empresas devem comprar pelo menos 30% da agricultura familiar 
tendo como retorno uma redução de impostos e prioridade nos Leilões de compra  
do Biodiesel.
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5.6 ASSISTêNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER

Tem como objetivo assistir os agricultores familiares, articulando com a 
Pesquisa os processos de transferência de tecnologia para o aumento da 
renda	e	da	qualidade	de	vida	dos	agricultores.	Para	ampliar	e	qualificar	
os serviços de ATER juntos ao Sistema Brasileiro de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, o Governo Federal criou a Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural ANATER, que está em fase de 
implantação, e vai gerenciar a aplicação de um orçamento de R$1,2 
bilhão de reais que, somados aos mais de R$1,2 bilhão aplicados 
pelos estados junto as Ematers, dá um orçamento de R$2,4 bilhões.  
A ANATER terá como uma de suas funções articular os Sistema 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural com o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária coordenado pela Embrapa.

A ATER é realizada junto aos agricultores familiares por intermédio de 
um conjunto de organizações não governamentais, selecionadas pelas 
Chamadas Públicas, das Empresas Estaduais de Assistência Técnica 
e Extensão Rural mediante convênios e(ou) Chamadas Públicas e 
também junto às Universidades que tenham programas de extensão 
rural. Algumas linhas de crédito do Pronaf exigem projetos de  
assistência técnica.

5.7 PESQUISA AGROPECUáRIA

A Pesquisa agropecuária é realizada em nível nacional pela Embrapa, 
que tem como missão “viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento 
e	 inovação	 para	 a	 sustentabilidade	 da	 agricultura	 em	 beneficio	 da	
agricultura e de toda a sociedade brasileira”. As 47 unidades de 
pesquisa estão espalhadas por quase todos estados e nos diferentes 
biomas, atuando nos principais produtos da agropecuária brasileira. 
Possui atualmente 9.248 empregados, dos quais 2.215 pesquisadores 
com alto nível de especialização. Em 2014 seu orçamento foi de R$2,2 
bilhões. Além da EMBRAPA, vinculada ao Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento, existe um conjunto de 19 organizações de 
pesquisa vinculadas aos estados (OEPAS), constituindo juntos um 
sistema nacional de pesquisa agropecuária.

5.8 PLANO NACIONAL DE AGROECOLOGIA E  
 PRODUÇÃO ORGâNICA (PLANAPO)

As principais metas e iniciativas do Brasil Agroecológico são 
destinadas a fortalecer as redes de produção, aumentar a oferta de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural com foco em práticas 
agroecológicas;	ampliar	o	acesso	a	águas	e	sementes,	apropriar	as	linhas	
de crédito e de proteção à produção, fortalecer compras governamentais 
de produtos orgânicos e fortalecer circuitos de comercialização para o 
acesso ao consumidor dos produtos agroecológicos.

5.9 OUTROS PROGRAMAS

No entanto, é importante considerar que, mesmo não compondo a 
estrutura formal do Plano Safa, outras políticas que afetam diretamente 
o	 desenvolvimento	 da	 agropecuária	 brasileira	 são	 definidas	 e	
divulgadas	 de	 forma	 conjunta	 com	o	 Plano	 Safra;	medidas	 de	 apoio	
ao desenvolvimento territorial, a regularização fundiária, medidas 
concretas para a implementação da Reforma Agrária e o fortalecimento 
dos	assentamentos	rurais;	ações	destinadas	à	implementação	do	crédito	
fundiário, a documentação da mulher trabalhadora rural, medidas 
de apoio à juventude rural, educação do campo, previdência social, 
saúde, habitação rural (Minha Casa Minha Vida), energia rural (Luz 
para Todos), estradas vicinais para municípios rurais (Programa de 
Aceleração do Crescimento II – PAC II), entre outras.
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Capítulo 6.  
As Fontes de Recursos  
do PRONAF
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Toda	a	definição	do	volume	de	recursos	do	PRONAF,	para	cada	Plano	
Safra,	é	precedida	da	definição	das	fontes	orçamentárias	e	respectivos	
custos. Essas fontes de recursos têm diferentes custos. As fontes da 
Poupança Rural e do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) têm 
como um dos itens de seu custo para o Programa o chamado custo de 
equalização, que é a diferença entre os juros de captação da fonte e o 
pago pelo agricultor junto ao PRONAF, além dos custos de serviços e 
de risco (spread).

As Fontes do OGU (Orçamento Geral da União), das Exigibilidades 
Bancárias e dos Fundos Constitucionais, assim como o Funcafé, não 
necessitam de equalização. Recursos como os do Orçamento Geral da 
União	e	dos	Fundos	Constitucionais	são	recursos	com	risco	da	União;	
as demais fontes apresentam riscos bancários, necessitando de um 
pagamento, incluso no spread, para cobrir este risco. 

Parte desses recursos dependem dos chamados depósitos bancários, seja 
dos depósitos à vista (exigibilidades bancárias), seja da poupança rural. 

Essas fontes também fazem parte dos recursos do Plano Safra Agrícola 
e Pecuário da Agricultura Empresarial.

TABELA 2 - FONTE DE RECURSOS DO PLANO SAFRA 2014/2015
Poupança Rural BB R$ 14.710.000.000 61,04%
FAT DE e FAT Constitucional BNDES R$ 2.350.000.000  9,75%
FNE R$ 2.266.000.000  9,40%
Exigibilidades Bancárias MCR62 R$ 2.080.000.000  8,63% 
FCO R$ 905.000.000  3,76%
FNO R$ 839.000.000  3,48%
Poupança Rural Bancos Cooperativos R$ 510.000.000  2,12%
OGU R$ 240.000.000  1,00%

Funcafe R$ 200.000.000  0,83%
Total R$ 24.100.000 100%
FONTE: SAF/MDA

Os	recursos	utilizados	nos	financiamentos	do	PRONAF	são	provenientes	
de diversas fontes. Dentre elas, as mais importantes são: Depósitos 
Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT-DE e FAT-BNDES), 
Exigibilidades Bancárias (ou MCR 6.2), Fundos Constitucionais (FNE, FCO 
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e FNO), Poupança Rural, Orçamento Geral da União (OGU), Recursos 
Próprios	Equalizáveis	(RPE)	e	Funcafe.	Antes	de	passar	às	especificidades	
de cada fonte, cabe destacar que algumas delas possuem taxas de juros de 
captação	superiores	àquelas	vigentes	nos	financiamentos	do	PRONAF.	 
A destinação de recursos dessas fontes para o Programa só se torna 
factível, portanto, quando o Tesouro Nacional realiza a equalização de 
encargos	financeiros,	isto	é,	arca	com	as	despesas	relativas	à	diferença	
entre os custos decorrentes do uso desses recursos (que envolvem os 
custos de captação, administrativos e tributários) e a rentabilidade 
oferecida pelas Linhas do PRONAF. A equalização é autorizada por 
meio de Portarias do Ministério da Fazenda (MF). Normalmente 
emitidas	no	início	de	cada	Ano-Safra,	tais	Portarias	definem	tetos	para	
o	 valor	 financiado	 passível	 de	 equalização	 (por	 fonte	 e	 instituição	
financeira).	Em	geral,	o	montante	de	recursos	das	fontes	equalizáveis	
que vem a ser efetivamente utilizado no PRONAF é próximo do valor 
máximo passível de equalização.

6.1 FAT-DE 

Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) são 
alocados em bancos públicos federais quando há recursos deste Fundo. 
O Conselho Deliberativo do FAT (CODEAFAT) deve a cada ano decidir, 
dentre os diversos Programas que podem contar com recursos do 
FAT-DE, entre eles o PRONAF. O valor decidido pelo CODEAFAT é, 
então, alocado, na forma de Depósitos Especiais, no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), 
Banco do Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (BASA), que devem 
obrigatoriamente	destinar	os	recursos	a	financiamentos	do	PRONAF.	
Como a taxa de juros paga por esses bancos ao FAT – a TJLP16 – é, em 
geral,	 superior	 àquela	praticada	nos	financiamentos	do	PRONAF,	 os	
recursos do FAT-DE destinados ao PRONAF têm sido equalizados pelo 
Tesouro Nacional.

16 A TJLP é a taxa de remuneração dos recursos do FAT-DE a partir da liberação dos 
financiamentos aos Beneficiários Finais. A taxa de remuneração dos recursos não 
liberados é a Selic.
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6.2 EXIGIBILIDADES BANCáRIAS (MCR 6.2) 

Desde a criação do Pronaf, o BACEN determina que as instituições 
financeiras	 mantenham	 aplicado	 em	 operações	 de	 crédito	 rural	 um	
percentual do valor de seus depósitos à vista. Atualmente, uma 
subexigibilidade para o PRONAF determina que 10% das exigibi-
lidades estejam aplicadas em operações do Programa. Os depósitos 
à vista não são remunerados, não havendo equalização dos Recursos 
Obrigatórios utilizados no PRONAF.

6.3 FUNDOS CONSTITUCIONAIS (FCS)

Os recursos dos Fundos Constitucionais do Norte (FNO), Nordeste 
(FNE) e Centro-Oeste (FCO) são repassados aos respectivos bancos 
operadores,	 que	 os	 utilizam	 em	 financiamentos	 ao	 setor	 produtivo	
da região a que pertencem. Com base nas diretrizes do Ministério da 
Integração Nacional, os bancos operadores elaboram as programações 
anuais	 de	 financiamento,	 estabelecendo	 o	 montante	 de	 recursos	
a ser destinado ao PRONAF. Os bancos operadores não possuem 
custos de captação dos recursos dos FCs e, ainda, recebem uma 
remuneração, debitada do respectivo Fundo, para cobrir os custos de 
operacionalização do PRONAF. Por isso, os recursos dos FCs utilizados 
no PRONAF não são equalizados pelo Tesouro Nacional.

6.4 POUPANÇA RURAL 

A Caderneta de Poupança Rural é uma modalidade de depósito de 
poupança à qual aplica-se a exigibilidade de que um percentual dos 
recursos captados esteja aplicado em operações de crédito rural.  
No Ano-Safra 2014-2015 cerca de 61% dos valores disponibilizados para 
o PRONAF vieram da fonte Poupança Rural – Banco do Brasil. Como a 
remuneração da Poupança Rural (0,5% ao mês mais a Taxa Referencial) 
é superior às taxas de juros vigentes nas Linhas do PRONAF, os recursos 
da Poupança Rurais destinadas ao Programa têm sido equalizados, 
tornando esta fonte como a mais cara do PRONAF paga pelo Tesouro.
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6.5 ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU)

O Tesouro Nacional é uma fonte de recursos do PRONAF quando 
utiliza	para	os	financiamentos	do	Programa	recursos	do	OGU	inscritos	
na	rubrica	“Operações	Oficiais	de	Crédito”.	Os	recursos	são	repassados	
a bancos públicos federais – BB, BNB e BASA – para serem destinados a 
financiamentos	sob	amparo	do	Pronaf.	Após	as	prestações	serem	pagas	
pelo mutuário, o banco repassa os recursos novamente ao Tesouro 
Nacional. O risco das operações pode ser assumido pela União ou pelo 
banco, dependendo da Linha do PRONAF. Ao repassarem recursos do 
OGU para o PRONAF, BB, BNB e BASA exercem um papel similar ao 
que desempenham como operadores de Fundos Constitucionais: não 
possuem custos de captação e recebem uma remuneração pelo serviço 
de	 concessão	 de	 financiamentos	 que	 realizam.	 Não	 há,	 portanto,	
equalização de recursos do OGU.

6.6 RECURSOS PRóPRIOS EQUALIZáVEIS (RPE)

Não é comum que os bancos utilizem seus recursos próprios em 
financiamentos	do	PRONAF	porque,	em	geral,	esses	recursos	não	são	
equalizados. A partir de 1999, foi aberta uma exceção para os Bancos 
Cooperativos, cujos recursos próprios destinados ao PRONAF passaram 
a ser equalizados. Na verdade, apenas dois bancos cooperativos têm sido 
contemplados com a equalização de recursos próprios: BANSICRED  
e BANCOOB.

6.7 FUNCAFE

O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira opera com linhas de 
financiamento	de	 apoio	 ao	 setor	 cafeeiro,	 por	meio	de	 resoluções	do	
Conselho Monetário Nacional. Do orçamento do Fundo, um pequeno 
percentual é destinado ao PRONAF	 para	 financiar	 a	 cafeicultura	 da	
agricultura familiar.
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Capítulo 7.  
Desafios do PRONAF  
20 anos
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7.1 ADEQUAR O PRONAF À DIVERSIDADE REGIONAL 
 DOS AGRICULTORES FAMILIARES EM SUAS  
 DIFERENTES TIPOLOGIAS

Apesar da evolução do PRONAF nas diferentes regiões do país, o 
volume de recursos continua concentrado nas regiões mais dinâmicas, 
em especial o Sul e o Sudeste onde se concentra o VBP da agricultura 
familiar. Na safra 2014/2015, dos R$23,95 bilhões aplicados, a Região 
Sul foi responsável por 50% dos recursos, realizando 28% do total 
de contratos, seguido da Região Sudeste (com destaque para Minas 
Gerais), que tem aplicado em média 20% dos recursos em 15% dos 
contratos realizados. A Região Nordeste tem aplicado 15% do volume 
de recursos e realizado 49% do número de contratos, concentrados 
na linha de investimento do microcrédito rural B. Na Região Norte o 
volume	de	recursos	aplicados	tem	ficado	em	média	em	7%	para	5%	dos	
contratos realizados. Na Região Centro-Oeste, o volume de recursos 
aplicados	tem	ficado	em	8%	e	o	de	contratos	em	3%.	

No Nordeste predominam os contratos de investimento (95%) em 
relação aos contratos de custeio. Entre os contratos de investimento 
predominam os de pecuária, 89% em relação ao total. O valor médio 
por contrato de investimento no Nordeste é de R$3.500,00. Para as 
demais regiões do país, a média é de R$25.173,00.

Os Planos Safras Regionais podem adequar melhor as linhas de crédito 
e demais políticas de proteção, à realidade dessas regiões e desses 
agricultores familiares.

7.2 AMPLIAR O NÚMERO DE CONTRATOS DE CUSTEIO 
 NAS REGIõES NORTE E NORDESTE 

Outra preocupação é a redução no número de operações de custeio 
ao longo da última década. Os contratos de custeio somaram na safra 
2014/2015, 616.029, sendo 414.403 de custeio agrícola. O custeio 
agrícola está concentrado em quatro estados, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Minas Gerais, concentrando 93% dos contratos 
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e	93%	dos	recursos.	A	média	dos	contratos	de	custeio	 tem	ficado	em	
R$17.375,00. É comum nesta região um agricultor realizar mais que  
um contrato de custeio a cada ano safra.

Atualmente	o	crédito	de	custeio	inexiste	no	Nordeste.	Além	de	dificultar	
o atendimento pleno às atividades agropecuárias durante o calendário 
agrícola, a ausência da operação de custeio agrícola não permite que o 
Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) faça a cobertura das operações 
de investimento, o que reduz a possibilidade de acesso aos agricultores 
ao PRONAF Investimento. No último Plano Safra – 2014-2015 foram 
realizadas 1.897.642 operações de crédito, das quais 616.029 de custeio 
e destas 414.403 de custeio agrícola. No Nordeste foram realizadas 
apenas 45.178 operações de custeio sendo 23.502 de custeio agrícola. A 
concentração do custeio agrícola na Região Sul e no Estado de Minas 
Gerais também acarreta a concentração do Seguro nestes quatro estados.  
O número reduzido das operações de custeio agrícola em outras regiões 
não permite o seguro nas operações de investimento restringindo esta 
modalidade do PRONAF aos agricultores familiares desta região.

7.3 AMPLIAR O UNIVERSO DE AGRICULTORES  
 ATENDIDOS PELO PRONAF

Ao longo da década mais do que dobrou o número de contratos do 
PRONAF, 2,5 milhões de contratos na safra 2005-06, 2,2 milhões de 
contratos na safra 2012/2013 e 1,897 milhão de contratos na safra 
2014/2015, contra uma média de 900 mil contratos no segundo período 
do Governo FHC.

BURIGO, F. L. e outros (2015), analisando os contratos do PRONAF no 
período 1996-2013, apontam que na unidade produtiva um agricultor 
familiar tem em média 1,8 contrato por Cadastro de Pessoa Física. Muitas 
unidades produtivas têm contratos no CPF do homem, da mulher e 
ou do jovem. Essas unidades produtivas podem combinar contratos de 
custeio e de investimento. É comum em algumas regiões realizar dois 
contratos de custeio, um agrícola, realizado no início da safra e outro 
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de pecuária, na entressafra. Em função dessa combinação, o número 
de agricultores familiares atingidos por safra é de aproximadamente 
1 milhão. Como os contatos de investimento têm prazo de até 10 anos, 
ficam	muitos	contratos	ativos	realizados	em	outras	safras.

A SAF/MDA estima que a carteira do PRONAF, com base nos dados 
do BACEN, tenha 3,5 milhões de contratos em ser e R$56 bilhões 
contratados. Estes 3,5 milhões de contratos correspondem a 2,6 milhões 
de CPFs. O número de CPFs por ano safra vem caindo a cada ano, 
ficando	em	aproximadamente	1	milhão	no	ano	2014/2015.

Como o Brasil tem aproximadamente 4,3 milhões de agricultores 
familiares, o PRONAF pode crescer nas diferentes tipologias, dos mais 
pobres aos mais capitalizados, em todas as regiões do país. 

Um	 Plano	 de	 ATER,	 qualificando	 o	 PRONAF,	 a	 ampliação	 de	
metodologias do microcrédito produtivo rural e do cooperativismo  
de crédito solidário pode contribuir com este objetivo.

Apesar deste crescimento, um crédito como o PRONAF, que em 
boa parte está vinculado a regras do Sistema Bancário, não chega a 
todo o conjunto dos agricultores. É necessário criar novas formas de 
financiamentos	para	um	conjunto	de	agricultores	que	não	se	adéquam	
a este sistema. Os fundos rotativos com microcrédito, o capital de giro 
das cooperativas de produção e(ou) das de crédito, os pré-custeios 
para a compra antecipada, são alternativas que precisam ser estudadas  
e incentivadas.

7.4 ATER QUALIFICANDO O PRONAF

Apesar de um crescente apoio à Assistência Técnica e Extensão 
Rural,	é	preciso	avançar	na	qualificação	de	uma	política	de	ATER	em	
apoio ao PRONAF, para o fortalecimento das unidades de produção 
familiar. Essas políticas são complementares, o crédito pode ser um 
instrumento meio, para que a ATER atinja seus objetivos de promover a 
sustentabilidade da unidade de produção familiar. Parte do orçamento 
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da ATER tem que vir das rubricas de fontes do crédito rural e(ou) das 
fontes de equalização, como pagamento para uma assessoria técnica 
para a boa aplicação do crédito rural na unidade de produção. 

No último Plano Safra (2014-15), foram lançadas Linhas de Investimento 
com recursos de ATER a serem pagos pelos Fundos Constitucionais. 
Outras linhas já contam com recursos públicos para o pagamento da 
ATER vinculado ao crédito rural, como o PRONAF A. 

Fortalecer Linhas de Crédito vinculadas a ATER, com pagamento dos 
serviços de ATER, tendo como fonte os próprios fundos de crédito rural 
e	ou	as	rubricas	de	equalização	podem	qualificar	o	PRONAF	ampliando	
o seu alcance com redução da inadimplência.

7.5 PRONAF PARA O DESENVOLVIMENTO DAS  
 COOPERATIVAS DE CRÉDITO SOLIDáRIO

Avançar no apoio às Cooperativas de Crédito Solidário para irradiar 
mais a atuação do PRONAF a diferentes tipologias dos agricultores e 
às diferentes regiões. Adequar as ações da ATER à metodologias, como 
as do Microcrédito Produtivo Orientado no BNB, junto às Cooperativas 
de Crédito Rural para uma ação mais sistêmica entre cooperativa, 
associados e o PRONAF. 

7.6 PRONAF NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Adequar o PRONAF aos complexos sistemas de produção da 
agricultura familiar, incluindo os de base agroecológica, bem como os 
seus mecanismos de proteção como o Seguro da Agricultura Familiar.

O Pronaf Sistêmico não conseguiu viabilizar um crédito por sistemas 
de produção. A Linha de Investimentos Mais Alimentos também se 
concentrou na Linha de Máquinas e Equipamentos e(ou) de Investimentos 
por produto.

O custeio pecuário, o custeio rural rápido e as Linhas de Investimento 
do PRONAF Florestas têm se aproximado de um crédito por sistema 
de produção.
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Atualmente muitas unidades de produção familiar realizam duas ou 
mais	operações	de	investimento	para	atender	à	diversificação	de	seus	
sistemas de produção.

7.7 PRONAF PARA O DESENVOLVIMENTO DAS  
 COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO

Criar	 fundos	 de	 aval	 e	 adequar	 o	 financiamento	 as	 Cooperativas	
de Produção da Agricultura Familiar. Como as COOPAFs não têm 
patrimônio constituído para oferecer como garantia aos Bancos, as 
operações de crédito de investimento, para o seu fortalecimento, não se 
viabilizam. O atual crédito de capital de giro que a SAF-MDA tem, para 
apoiar as Cooperativas da Agricultura Familiar, pode ser reestruturado 
para garantir um aval que alavanque recursos bancários para as 
cooperativas, assim como as cotas partes e garantias dos próprios 
associados. Esta estruturação do Projeto pode ser garantida por meio 
de um Projeto de ATER como o Mais Gestão17.

7.8 PRONAF JOVEM E PRONAF MULHER

Ampliar as formas de acesso ao PRONAF para a Juventude Rural e 
para a Mulher Agricultora. A Unidade de Produção Familiar tem 
diferentes Projetos, um que abrange todo o sistema de produção e toda 
a	família	e	outros	subprojetos	específicos	para	cada	membro	da	UPF,	
como os jovens e as mulheres agricultoras. O PRONAF Mulher e o 
PRONAF Jovem dependem da capacidade de pagamento da UPF e do 
acompanhamento da Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Para a Juventude Rural, o crédito tanto pode ser na linha de fortalecer 
a Unidade de Produção Familiar (uma sucessão por dentro) como um 
Projeto Independente preparando o jovem para a construção de uma 
nova UPF (sucessão em parte independente da UPF familiar). Muitos 
17 O ATER Mais Gestão e uma das modalidades de ATER em apoio às cooperativas, 
oferecendo uma equipe multidisciplinar de técnicos, que apoiam estas cooperativas em 
Programas como o Programa de Compras da Agricultura Familiar (PAA) e o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
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jovens têm preferido esta segunda opção, optando por uma Declaração 
de Aptidão Familiar (DAP) independente, saindo da DAP da UPF. 
Atualmente estima-se que 20% das DAPs concentradas no MDA são 
de agricultores com menos de 29 anos de idade, agricultores com oito 
ou mais anos de ensino formal e com melhor capacidade para adotar 
inovações tecnológicas com o uso mais racional do crédito rural. 

O MDA tem que investir em pesquisa sobre esta tipologia de agricultores 
jovens e sobre o uso do crédito pela mulher agricultora, que na última 
safra atingiu o número de contratos realizados.

7.9 AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA  
 FAMILIAR NO VOLUME TOTAL DE CRÉDITO  
 DISPONIBILIZADO

Os recursos disponibilizados pelo PRONAF em relação ao volume 
total de crédito rural já chegaram a 20% do total do crédito rural 
disponibilizado para a agricultura no período 2000 a 2003. Ficaram 
em 17% no período 2003 a 2008 e em 13,5% no período 2009 -2015. 
Na	safra	2015-2016	os	 recursos	ficaram	em	12,16%,	 se	 considerarmos	
apenas os R$26 bilhões do PRONAF, e em 13,28%, se considerarmos os 
R$28,9 bilhões, incluindo os R$2,9 bilhões com juros do PRONAMP, em 
relação aos R$213,7 bilhões do Plano Agrícola e Pecuário e PRONAF da 
safra 2015-2016.

Como um percentual elevado dos recursos do PRONAF necessita de 
equalização, que somados aos Preços Garantidores dos Produtos da 
Agricultura Familiar (PGPAF) e ao complemento da Conta Seguro da 
Agricultura Familiar (SEAF), a conta PRONAF acaba sendo maior do que 
a conta da equalização do orçamento do crédito rural disponibilizado 
para	a	agricultura	empresarial,	o	que	cria	dificuldades	para	que	a	área	
econômica autorize a ampliação de recursos.

A conta SEAF é menor na Agricultura Familiar que o Programa de 
Subvenção ao Prêmio Seguro Rural (PSR) na Agricultura Empresarial, 
e a conta PGPAF é menor que a da PGPM utilizada na Agricultura 
Empresarial. Logo o diferencial está nos custos de equalização.
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O PRONAMP (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) 
foi lançado na safra 2010-2011 em substituição ao PROGER (Programa 
de Geração de Emprego e Renda). O PROGER no período 2003-2009 
cresceu 400% passando de R$ 1 bi na safra 2003-2004 para R$5 bilhões 
na safra 2009-20010. O PRONAMP passou de R$5,6 bilhões na safra 
2010-2011 para 18,9 bilhões na safra 2014-2015, um aumento de 237,5%.

No PRONAMP, os agricultores com Renda Bruta até R$1,6 milhão 
podem realizar créditos com limite de R$710 mil para custeio em cada 
safra e de R$385 mil para investimento. Para os contratos de custeio no 
PRONAMP até R$300 mil, os agricultores podem aderir ao PROAGRO 
com prêmio de 4%.

Como o prêmio para o Seguro da Agricultura Familiar de 3% é 
obrigatório para todas as operações de custeio do PRONAF, e os juros 
podem chegar a 5,5% nas operações de R$30 mil a R$100 mil, fora da 
Região Semiárido, os agricultores familiares pagarão 8,5% entre juros 
e prêmio. Os médios agricultores que não optarem pelo PROAGRO 
pagarão 7,7% de juros de custeio do PRONAMP, um custo inferior ao 
do PRONAF.

O PRONAF tem que ampliar o seu público em relação aos mais 
capitalizados e aos mais pobres. Reorganizar o PRONAF Crédito junto 
às Cooperativas de Produção, priorizando as do Sistema UNICOPAS, 
mas avançando com as Cooperativas do Sistema OCB em territórios e 
ou em entrepostos que predominam a agricultura familiar.

Utilizar mais fontes de menor custo e ampliar a variação da taxa de 
juros de acordo com o nível de capitalização.
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