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PALAVRA DO  
PRESIDENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
O Sistema CNA/Senar/Instituto trabalha o ano inteiro 
para o produtor rural.

Nas próximas páginas juntamos, ainda que de forma re-
sumida, o resultado desse trabalho em 2018. Resultado 
que só foi possível devido à união da Confederação, das 
Federações e dos Sindicatos em prol de você, produtor.

Não mediremos esforços para enfrentar os desafios que 
estão colocados. Para terminar o que começamos, para 
antecipar desafios e conquistar novos objetivos.

Vamos juntos em 2019. Muito obrigado e um bom ano  
a todos!

João Martins da Silva Junior
Presidente da CNA
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SISTEMA SINDICAL RURAL

É o Sistema que defende, trabalha e fala em seu nome e 
de todos os produtores rurais do Brasil. Constituído de 
forma piramidal, tem em sua base 1.955 Sindicatos Rurais 
e 1.129 extensões de base, segundo dados do Departa-
mento Sindical – DESIN em 15/03/2019.

 

Geração e emissão de guias Transmissão de dados

Preenchimento e entrega do 
DITR até 30/09

CNA

FEDERAÇÕES

SINDICATOS
RURAIS

PRODUTORES
RURAIS

Secretaria 
da Receita 

Federal - SRF

Os recursos arrecadados, retirados os custos da cobran-
ça, são distribuídos conforme estabelece o artigo 589 da 
CLT, segundo a tabela abaixo:
 

Distribuição/Entidade %
Ministério do Trabalho 20

Sindicato Rural 60

Federação de Agricultura do Estado 15

CNA  5

Total 100
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Quando os recursos arrecadados se referem a imóveis 
localizados em Municípios onde não existe sindicato  
rural organizado ou extensão de base, os recursos são 
assim distribuídos: 
 

Distribuição/Entidade %

Ministério do Trabalho 20

Federação de Agricultura do Estado 60

CNA 20

Total 100

RENEGOCIAÇÃO  
DE DÍVIDAS NORTE  
E NORDESTE

O Governo Federal atendeu à reivindicação do setor agro-
pecuário e autorizou a prorrogação, até 30 de dezembro 
de 2019, para concessão de benefícios para renegocia-
ção ou liquidação de dívidas de operações de crédito ru-
ral contratadas por produtores que vivem nas áreas de 
atuação da Sudene e da Sudam. Esta medida foi possível 
graças à atuação decisiva da CNA, das federações de agri-
cultura e pecuária e das bancada das regiões Norte e Nor-
deste no Legislativo.

A CNA e o Senar também assinaram um acordo de 
cooperação técnica com o Banco do Nordeste (BNB) 
para buscar ações integradas que facilitem e ampliem 
o acesso dos produtores ao crédito rural e à Assistên-
cia Técnica e Gerencial (ATeG). A iniciativa permitirá,  
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também, a realização de mutirões para a renegociação 
das dívidas de produtores rurais.

SEGURO RURAL

A Confederação obteve importantes propostas acatadas 
no Plano Trienal do Seguro Rural 2019/2021, como a 
subvenção de 40% para o seguro faturamento e o au-
mento do nível mínimo de cobertura das apólices am-
paradas pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR), de 60% para 65%. O objetivo é au-
mentar o tamanho da área agrícola no país protegida 
por este instrumento. 

As propostas apresentadas são fruto de reuniões itine-
rantes realizadas pela Comissão Consultiva dos Entes Pri-
vados, presidida pela CNA, que continuará atuando para 
destinar mais recursos para o seguro rural. 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS/
QUESTÕES FUNDIÁRIAS

A CNA orientou a Federação de Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais (Faemg) e os sindicatos rurais do 
norte do estado sobre os procedimentos de demarcação 
a serem realizadas pela Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU) na região.

As demarcações impactam diretamente as áreas das pro-
priedades rurais. A atuação da CNA e da Faemg fez com 
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que as audiências públicas para o início das demarcações 
fossem suspensas, preservando a segurança de produto-
res rurais afetados em conflitos na região.

CÓDIGO FLORESTAL 

A CNA forneceu informações técnicas relevantes aos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal (STF) para o julga-
mento das ações sobre o novo Código Florestal que per-
mitem a consolidação das áreas produtivas.

O Ministério Público Federal havia questionado a cons-
titucionalidade da lei, trazendo insegurança jurídica aos 
produtores rurais. Porém, em 2018, com o apoio da CNA, 
o Supremo julgou as ações constitucionais, garantindo 
que a atividade agropecuária fosse recolocada na legali-
dade ambiental e válida perante a Constituição.

SEGURANÇA NO CAMPO

A CNA conseguiu incluir o tema da criminalidade no cam-
po no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa So-
cial, e vai subsidiar e ajudar o governo na elaboração 
de medidas de prevenção e controle da violência no 
meio rural.

Para ajudar nessa ação, a CNA entregou ao ministro da 
Segurança Pública, Raul Jungmann, e ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o “Estu-
do sobre a Criminalidade no Campo” feito a partir de es-
tatística do Instituto CNA.
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TERCEIRIZAÇÃO

A CNA atuou junto ao Congresso Nacional para viabi-
lizar a aprovação do PL 4.302/98, que culminou com a 
aprovação da nova Lei nº 13.429/17, a qual alterou a Lei  
nº 6.019/74 e autoriza a terceirização de serviços por pes-
soa física. A aprovação representa um avanço importante 
nas relações entre empregadores, trabalhadores e mer-
cado de trabalho. A CNA considera muito positivo que a 
terceirização possa ser estendida às atividades fins. No 
setor agropecuário, a nova lei irá contribuir não só para 
reduzir os custos do produtor rural, mas também para au-
mentar a oferta de empregos.

REFORMA TRABALHISTA

CNA trabalhou fortemente junto ao Congresso Nacional 
na defesa da constitucionalidade da Reforma Trabalhista. 
A entidade solicitou participação no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, movida pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) para questionar 
pontos da Lei 13.467/2017.

A CNA defendeu a manutenção de um dispositivo da lei 
que prevê o pagamento de honorários advocatícios e 
periciais, além das custas processuais pelo perdedor da 
ação, seja empregador ou funcionário, com exceção dos 
casos em que for comprovada a falta de condições finan-
ceiras para arcar com os custos, nos termos da lei.
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IMPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ 

A CNA foi responsável por abrir o processo de renovação 
dos direitos antidumping para o leite em pó importado da 
União Europeia e Nova Zelândia com o intuito de defen-
der o produtor rural brasileiro de práticas desleais de co-
mércio.

A CNA terá como uma de suas bandeiras o aumento da 
competitividade da pecuária leiteira para transformar o 
Brasil em um grande exportador de produtos lácteos.

Nesse sentido, em 2018 realizou missão para China 
com empresários do setor lácteo para buscar novas 
oportunidades comerciais naquele grande mercado 
e realizou estudos de ganhos tributários para as em-
presas exportadoras. 

EXPORTAÇÃO DE GADO VIVO 

A CNA conseguiu junto ao Poder Judiciário garantir a ma-
nutenção do embarque de gado vivo para importantes 
países compradores. A entidade protocolou ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF) e conseguiu derrubar a lei 
que proibia o transporte de animais vivos nas proximida-
des do Porto de Santos. Com a decisão, o produtor rural 
brasileiro terá segurança jurídica para abrir mais possibili-
dades de negócios com outros países.
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TABELAMENTO DE FRETE

Resultado da paralisação dos caminhoneiros, o tabela-
mento do frete provocou a reação imediata do setor 
produtivo. Neste contexto, a CNA entrou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no STF defendendo o fim 
da medida, por considerar a questão inconstitucional e 
que fere a livre concorrência, além de participar de várias 
reuniões com o relator do caso, ministro Luiz Fux. 

A CNA também recorreu ao próprio STF para suspender 
a manutenção das multas aplicadas por eventual des-
cumprimento da tabela até o julgamento da matéria, que 
deve ocorrer em 2019.

CAMPO FUTURO 

A CNA realizou 240 painéis de levantamento dos custos 
de produção de 23 diferentes atividades agropecuárias, 
por meio do encontro com produtores rurais de 129 mu-
nicípios, em 20 estados brasileiros.

Foram elaborados 190 Boletins Técnicos sobre os painéis 
e com análises dos custos, além da realização de eventos 
técnicos para se discutir gestão de custos, crédito e segu-
ro agrícola e comercialização.

E, por fim, foi realizado o quarto “Seminário Nacional do 
Projeto Campo Futuro”, onde foi debatido o tema gestão 
rural de acordo com as ações do Sistema CNA sobre assis-
tência técnica e gerencial, difusão de tecnologias e infor-
mações e capacitações. Além disso foram apresentados 
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os dados de custos das seguintes cadeias: aquicultura, 
avicultura e suinocultura, bovinocultura de corte e leite, 
cafeicultura, cana-de-açúcar, cereais e oleaginosas, fruti-
cultura, horticultura e silvicultura. O Campo Futuro conta 
com a parceria das federações de agricultura, sindicatos 
rurais, universidades e centros de pesquisa. 

PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO

O Governo Federal atendeu à maioria das demandas 
apresentadas pela CNA para o Plano Agrícola e Pecuário 
2018/2019. Destaque para a redução dos juros de várias 
linhas de financiamento, como as de custeio, construção 
de armazéns, inovação tecnológica e recuperação de áre-
as de preservação permanente e reserva legal. Outro plei-
to obtido pela CNA foi o volume de R$ 2,6 bilhões para o 
apoio à comercialização.

Todas as propostas apresentadas para o Plano Agrícola e 
Pecuário foram construídas juntamente com as federa-
ções de agricultura e pecuária, sindicatos rurais, produ-
tores e entidades setoriais, como resultado dos três en-
contros regionais realizados em Florianópolis (SC), Cuiabá 
(MT) e Uruçuí (PI) para levantar as principais necessidades 
do setor agropecuário.

ABERTURA DE MERCADOS

Entre as conquistas da CNA na área internacional, desta-
que para a abertura da África do Sul para a manga brasi-
leira, da Índia para a carne suína, da Arábia Saudita para o 
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mel e da China para o melão. Também há expectativas de 
avanços para um acordo comercial com a Coreia do Sul, 
também por conta da atuação da CNA no suporte ao go-
verno nas negociações. Esta parceria pode render ao Bra-
sil mais de US$ 10 bilhões em exportações de produtos 
como grãos, frutas, carnes, algodão e lácteos. E a Confe-
deração vai continuar sua atuação na busca pela amplia-
ção de mais mercados para os produtos do agro.

FEBRE AFTOSA

A CNA teve atuação decisiva junto ao governo na mudan-
ça da fórmula da vacina contra a febre aftosa.

Em 2017, a Confederação encaminhou uma nota técni-
ca ao Ministério da Agricultura solicitando a retirada da 
substância saponina e a redução da dose de 5 ml para  
2 ml. Atendendo a CNA, em janeiro de 2018, o Ministério 
anunciou que a nova fórmula estará disponível para o pro-
dutor em maio de 2019. 

O Sistema CNA também teve papel fundamental no reco-
nhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa com 
vacinação ao colocar o produtor dentro do Programa de 
Erradicação da Febre Aftosa.

DEFESA DA IMAGEM DO AGRO

Ao longo de 2018 a CNA divulgou, no Brasil e no exterior, 
as boas práticas que tornaram a agropecuária brasileira 
uma das mais sustentáveis do mundo.
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A Confederação levou diplomatas de 13 países para visi-
tar fazendas e agroindústrias nos estados de Minas Gerais 
e Pará nas duas edições desse ano do Programa de Inter-
câmbio AgroBrazil.

Com esta iniciativa, a entidade mostrou aos representantes 
de diversos países a eficiência da produção agropecuária do 
Brasil e, ao mesmo tempo, busca novas oportunidades para 
aumentar as exportações brasileiras para o mundo.

A CNA representou o produtor brasileiro no encontro do 
World Economic Forum sobre sustentabilidade para apre-
sentar práticas agrícolas de baixo carbono amplamente 
utilizados pela agricultura e pecuária brasileira. Mostran-
do que o produtor brasileiro preserva o meio ambiente 
para o Brasil e para o mundo.

O ano também foi marcado pela realização do 8º Fó-
rum Mundial da Água, em Brasília, onde a CNA divul-
gou o uso racional e sustentável da água na atividade 
agropecuária.

E durante a 24ª Conferência das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP24), em Katowice, na Polônia, fo-
ram apresentadas as contribuições dos produtores rurais 
para o cumprimento das metas de redução dos gases de 
efeito estufa pelo Brasil. 

RASTREABILIDADE 

A CNA criou uma plataforma digital para ajudar os produ-
tores a cumprirem normas de rastreabilidade de frutas e 
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hortaliças no País, atendendo a uma exigência do Ministé-
rio da Agricultura e da Anvisa.

Na AgriTrace Rastreabilidade Vegetal, o produtor terá de 
fornecer dados pessoais, além de informações sobre a 
produção e a propriedade. 

Na pecuária bovina, a CNA já oferece esta plataforma 
para a rastreabilidade animal, que reúne informações de-
talhadas sobre raça, sexo, comercialização e trânsito dos 
animais, agregando valor ao produto. 

Os protocolos de rastreabilidade hoje disponíveis são 
para os criadores das raças Angus, Hereford, Nelore,  
Charolês, Waggyu, Devon, ABPO, Senepol. Em 2018 hou-
ve a adesão da primeira raça de ovinos, em parceria com a 
Associação de Criadores de Texel. 

CAR - CADASTRO  
AMBIENTAL RURAL

A CNA solicitou ao governo a prorrogação do prazo para 
o produtor rural fazer seu cadastro ambiental rural (CAR), 
que venceria em 31 de maio de 2018.

O prazo para aderir ao cadastro foi prorrogado até 31 de 
dezembro, garantindo ao produtor os direitos de acesso 
ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), crédito 
rural e consolidação das áreas produtivas.
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LEI ALIMENTOS ARTESANAIS 
DE ORIGEM ANIMAL 

A lei que permite a comercialização em todo o país de 
produtos artesanais de origem animal entrou em vigor 
por meio da articulação da CNA.

A lei beneficia pequenos e médios produtores de alimen-
tos produzidos de forma artesanal, com características e 
métodos tradicionais ou regionais próprios, boas práticas 
agropecuárias e de fabricação, desde que submetidos à 
fiscalização de órgãos de saúde pública dos Estados e do 
Distrito Federal. 

FORRAGEIRAS PARA O 
SEMIÁRIDO

Uma parceria da CNA e da Embrapa desde 2017. Foram 
realizadas várias ações em 2018. O Instituto CNA pro-
moveu 13 eventos e dias de campo para produtores 
rurais, estudantes, pesquisadores e entidades do setor 
agropecuário, nas Unidades de Referência Tecnológica 
(URTs) do projeto “Forrageiras para o Semiárido – Pecu-
ária Sustentável”.

Também realizou treinamento de produtores rurais 
para o uso do aplicativo Orçamento Forrageiro, lança-
do em 2017.
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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

Graças ao trabalho da CNA, o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, em Brasília, derrubou a liminar que suspen-
dia o uso dos defensivos agrícolas glifosato, abamectina 
e tiram no Brasil.

O uso dos produtos à base de glifosato tinha sido sus-
penso pela 7ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, 
assim como a concessão de novos registros de produtos 
que utilizam essas três substâncias.

CONSELHO DO AGRO

O Conselho do Agro realizou um encontro com quatro 
candidatos à Presidência da República, em Brasília. Duran-
te o evento, os presidenciáveis receberam o documento  
“O Futuro é Agro 2018-2030”, elaborado pelas entidades 
que integram o grupo. O texto sugere uma agenda moder-
na, sustentável, de livre mercado e que, se concretizada, le-
vará o país a ampliar em 33% a produção agrícola até 2030. 
Além disso, aponta 10 prioridades, gargalos e soluções pos-
síveis em questões vitais para a agropecuária.
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REPRESENTATIVIDADE

A CNA, o SENAR, o Instituto CNA, as Federações de 
Agricultura dos Estados e os Sindicatos Rurais expressam 
e defendem as reinvindicações do setor agropecuário 
participando de debates, comissões, grupos de trabalho, 
acordos e convenções coletivas, reuniões e outros foros 
de decisão.

Com um corpo técnico altamente qualificado, a CNA pos-
sui mais de 200 representações nos principais órgãos de 
atuação do setor. O Sistema acompanha de perto e ativa-
mente as discussões sobre os temas de interesse do setor 
agropecuário nas esferas federal, estadual e municipal e 
nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de 
atuar também em fóruns internacionais. 

AMPLIAÇÃO DA CLASSE 
MÉDIA RURAL

Uma das principais bandeiras para 2019 é a ampliação da 
classe média rural brasileira. Hoje, uma pequena parcela 
de produtores responde pela ampla maioria da renda ob-
tida pelo setor agropecuário, enquanto a grande maioria 
não consegue produzir em escala comercial por causa da 
falta de acesso a tecnologias e de uma gestão eficiente 
da propriedade.
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Mudar este cenário só será possível com a Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) que o Senar já está implan-
tando no País, por meio das Federações de Agricultura e 
Pecuária e Sindicatos Rurais. Temos uma meta de atin-
gir 400 mil produtores nos próximos anos para que eles 
consigam aumentar sua rentabilidade e comercializar a 
sua produção para ampliar a competitividade da agro-
pecuária brasileira.



CONQUISTAS CNA201826



CONQUISTAS CNA2018 27

SENAR
em números 

(2018)
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SENAR
699.249

1.260

2.564

104.076

6.483

18.320

2.870

146.235

460

128

61

430

916

118

PARTICIPANTES DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL RURAL

NOVOS AGENTES CAPACITADOS EM 
TURMAS PRESENCIAIS

ALUNOS CAPACITADOS

MATRÍCULAS

MULHERES ATENDIDAS

PRODUTORES RURAIS 
PARTICIPANTES

PRODUTORES RURAIS 
PARTICIPANTES

PARTICIPANTES EM PROGRAMAS ESPECIAIS DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

INSTRUTORES E MOBILIZADORES 
PARTICIPANTES DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA

TURMAS OFERTADAS

CURSOS A DISTÂNCIA

 TURMAS

 TURMAS

 TURMAS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL E PROGRAMAS ESPECIAIS

CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA

APRENDIZAGEM RURAL

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

MULHERES EM CAMPO

NEGÓCIO CERTO RURAL

EMPREENDEDOR RURAL

EM NÚMEROS 
(2018)
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2.696

14.877

26.035

26.687

5.611

1.580

728

240.318

10.915

10.036

409

70

20.393

20

1.444.259

8.752

4.939

1.952

1.289

74

58

TURMAS

ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS

PRODUTORES  
CAPACITADOS

VAGAS  
PACTUADAS

PRODUTORES CAPACITADOS 
PRESENCIALMENTE

JOVENS CAPACITADOS EM UM 
CURSO INOVADOR DE LIDERANÇA

PARTICIPANTES EM AÇÕES DE 
PROMOÇÃO SOCIAL

EXAMES PREVENTIVOS 
REALIZADOS

EXAMES DE  
PSA REALIZADOS

TURMAS  
FORMADAS

TURMAS  
REALIZADAS

PRODUTORES CAPACITADOS A 
DISTÂNCIA

ESTADOS OFERTANTES  
DA ETAPA ESTADUAL

PARTICIPANTES EM 
PROGRAMAS ESPECIAIS

PARTICIPANTES EM 
PALESTRAS

EXAMES DE TOQUE 
REALIZADOS

PROPRIEDADES  
ASSISTIDAS

MATRÍCULAS  
FINANCIÁVEIS

INSTRUTORES  
CAPACITADOS

JOVENS CAPACITADOS EM  
UMA OFICINA DE INOVAÇÃO

PROMOÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS ESPECIAIS

SAÚDE DA MULHER RURAL

SAÚDE DO HOMEM RURAL

ABC CERRADO

PRONATEC

AGRICULTURA DE PRECISÃO

CNA JOVEM
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NÚMEROS  
SENAR 27 
ANOS (até 2018)
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• Pessoas atendidas gratuitamente 
76.223.508

• Turmas 3.071.228

• Propriedades atendidas pela Assistência 
Técnica e Gerencial (Inicio 2013) 97.700

• Técnicos em Campo 3.000

• Instrutores 6.441

• Matrículas efetivadas nos cursos técnicos  
(Início 2015) 13.614

• Matrículas efetivadas nos cursos técnicos  
EAD e presenciais 13.614

• Matrículas efetivadas nos cursos EAD  
(Início 2010) 676.611

• Pessoas capacitadas com deficiência 
295.158

• Polos de ensino 117

• Centros de excelência em operação  
(Cadeias produtivas da Fruticultura e da 
Bovinocultura de Corte) 02

• Formação Profissional 13.265.450 
participantes

• Promoção social 6.401.666 participantes

• Programas Especiais 56.556.392 
participantes
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MAIS DE 97.000
PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS PELA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E GERENCIAL DO SENAR

ASSISTÊNCIA
CONTÍNUA

DIAGNÓSTICO 
PRODUTIVO

INDIVIDUALIZADO

1

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

2

ADEQUAÇÃO
TECNOLÓGICA

3
CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL
COMPLEMENTAR

4

AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA DE
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Um programa de relacionamento para quem 
faz parte do Sistema CNA. Basta se cadastrar 
e acumular Agros, que são moedas virtuais da 
plataforma.

1. Para fazer parte do Bem+Agro, é necessário ser um produtor 
rural e ter feito o pagamento voluntário da contribuição sindical 
rural anual. Esse valor gerará os seus primeiros Agros.

2.  Acesse www.bemmaisagro.com.br e cadastre-se para 
participar do programa. Logo no cadastro, você já recebe 
20.000 Agros. 

3. Cada nova interação lhe renderá  mais Agros.  

4. Pronto: você já pode começar a trocar os seus Agros 
    por benefícios do programa.  

Veja como é fácil participar do Bem+Agro e começar 
a usufruir de todos os benefícios que ele oferece: 

ACESSE BEMMAISAGRO.COM.BR E PARTICIPE.

Chegou o 
Bem+Agro

DESCONTOS E CONDIÇÕES 
ESPECIAIS EM PRODUTOS 
E SERVIÇOS
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