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Organização e mudanças das políticas públicas
para o empreendedorismo familiar rural
PRONAF preservou a oferta de recursos em R$
30 bilhões e manteve as condições para as
operações de custeio e investimento,
elevando o número de contratos e o volume
de recursos financiados, quando comparado
ao último exercício.

A estabilização econômica nacional e o
lançamento do Plano Safra da Agricultura
Familiar 2017/2020, de estrutura plurianual e
organizado em 10 eixos de atuação, deram
maior tranquilidade aos empreendedores
familiares rurais. O Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar -

Comparativos PRONAF: Número de Contratos e Valores Financiados (julho - outubro)
2016

Contratos
2017

Custeio Agrícola

217.657

203.347

- 6,57

4.803.282.935,36

4.835.807.329,66

Custeio Pecuário

56.105

71.676

+ 27,7

1.286.054.978,20

1.558.568.623,44 + 21,19

Investimento
Agrícola

57.239

74.114 + 29,48

1.062.507.016,13

1.157.043.588,42

+ 8,89

Investimento
Pecuário

260.391

303.821 + 16,68

1.802.149.752,95

2.227.467.634,32

+ 23,6

Total

591.392

652.958 + 10,41

Operação
(atividade)

%

2016

Valores (R$)
2017

%
+ 0,68

8.953.994.682,64 9.778.887.175,84 + 9,21

Fonte: SICOR/BACEN. Elaboração: CNA, 21/nov/2017

Início das atividades
da Agência Nacional
de Assistência Técnica
e Extensão Rural
(ANATER)

Resolução BACEN nº 4.584/2017,
que RETIROU RESTRIÇÕES de
financiamento do Pronaf para as
outras atividades, de produtores
que cultivam o Tabaco

Instrução Normativa Nº 5,
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA), que altera as exigências
das estruturas das unidades
processadoras de mel

Adoção de aplicativos
nos programas de compras
governamentais
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Cenário 1

Cenário 2

A implantação de novas tecnologias pode
elevar a participação na comercialização dos
empreendedores familiares. O Cadastro
Nacional dos Agricultores Familiares Rurais
(CAF), instituído pelo Decreto nº 9.064/2017,
que substitui a Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP) permitirá maior agilidade de
acesso e controle dos programas e
beneficiários dessa categoria. O ‘Compras
Institucionais’ permite aos produtores, por
meio de WhatsApp, monitorar as ofertas e
aumentar a comercialização de seus
produtos por meio das chamadas públicas do
Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e das Compras da Administração
Federal (Decreto nº 8.473/2015).

A produção agropecuária brasileira permite
constante participação do
empreendedorismo familiar rural na
exportação brasileira. Em 2016, os produtos
que mais cooperaram com os resultados
foram o café (66%), o mel (61%) e o tabaco
(89%). Porém, a maioria dos produtos dessa
categoria se destina ao mercado local, nada
ruim, uma vez a população do país atingiu
206 milhões de habitantes. Nessa linha,
feiras e exposições atribuídas ao
empreendedorismo familiar rural seguem
alcançando recordes de comercialização e
inovam na oferta de tecnologias.
A manutenção das condições do Pronaf Mais
Alimentos, que concede recursos para
investimentos em infraestrutura produtiva,
também podem impulsionar os resultados
produtivos da categoria.

Novo Projeto na apicultura
propõe capacitação e ampliação
do diálogo entre agricultores,
apicultores e indústrias.

Nova variedade
de mandioca,
a BRS/CS 01, apresenta maior
resistência às pragas.

R$ 140 mil

R$ 80 mil

Elevação do limite do
Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF).

Melhorias na segurança
rural com novas ações da
iniciativa privada e dos
agentes públicos

