
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

Kharla de Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PRONAF POR PARTE DE 

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NA LOCALIDADE DE PLANALTINA/DF E DE 

GESTORES DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF 

Junho/2016



KHARLA DE ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PRONAF POR PARTE DE 

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NA LOCALIDADE DE PLANALTINA/DF E DE 

GESTORES DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada em cumprimento às 

exigências acadêmicas da disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso II do Curso de Gestão de 

Agronegócios – Universidade de Brasília 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Mireya Eugenia Valencia 

Perafán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF 

Junho/2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreu, Kharla. 

      A percepção sobre a gestão do Pronaf por parte de beneficiários do programa na 

localidade de Planaltina e de gestores do Banco de Brasília/BRB / Kharla de Abreu. 

Brasília: UnB, 2016. 

   56f. 

 

 

Monografia (Bacharelado em Gestão de Agronegócios) – Universidade de Brasília,  

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2016. 

Orientação: Profa. Dra. Mireya Eugênia Valencia Perafán. 

 

 

1. Pronaf. 2. Agricultura Familiar. 3. Gestão.  

 

 

 



 

 

2 

A PERCEPÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PRONAF POR PARTE DE 

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NA LOCALIDADE DE PLANALTINA/DF E DE 

GESTORES DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB  

 

 

 

 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho de Conclusão do Curso 

do(a) aluno(a): KHARLA DE ABREU 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof(a). Dr(a).  Mireya Eugênia Valencia Perafán 

Universidade de Brasília / FAV / UnB 

(Orientador) 

 

 

_______________________________________________ 

Prof(a). Dr(a). Alexandre Maduro 

Universidade de Brasília / FACE / UnB 

(Examinador) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof(a). Dr(a). Armando Fornazier  
Universidade de Brasília / FAV / UnB 

(Examinador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF 

Junho/2016 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Universidade de Brasília 

(UnB), aos professores do curso de Gestão de 

Agronegócios, aos meus colegas do Banco de 

Brasília, que tiveram papel fundamental para 

conclusão deste, aos beneficiários do Pronaf, 

agricultores familiares, que tanto me emocionam 

com sua força de vontade e paixão pelo que 

fazem e aos meus pais e amigos que sempre me 

apoiaram. 



 

 

4 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus, que me abençoou com a oportunidade de estudar 

nesta universidade e conhecer pessoas tão amigas e capazes de me ajudar nessa jornada.  

A minha orientadora Dra. Mireya Eugênia Valencia Perafán, pela paciência, 

disponibilidade e companheirismo durante a parte mais difícil da minha formação e a todos os 

professores responsáveis pelo aprendizado e conhecimento que me fizeram chegar até aqui. E 

pelos colegas do agronegócio, que a cada trabalho, prova e debate em sala acrescentaram e me 

ajudaram nesse crescimento.  

Aos colegas de trabalho do Banco de Brasília (BRB), que estiveram à disposição 

sempre que necessário, principalmente aos gerentes da agência Planaltina, CERAG, GERUR 

e técnicos da EMATER do Núcleo Rural Taquara e Pipiripau, além da gratidão aos 

beneficiários, que me receberam a cada entrevista com muito carinho e expectativa de que 

este trabalho pudesse abrir os olhos dos envolvidos no processo de crédito rural, Pronaf. 

 Aos meus pais, por me proporcionarem conforto, auxílio e apoio em cada momento, 

desde o início do curso e principalmente a minha mãe, Lúcia Mendes, pela presença e 

companheirismo constante. 

 Agradeço também aos meus amigos por estarem dispostos a me ajudar sempre que 

preciso e pela compreensão devido à ausência. E agradeço a todos, que de alguma forma, 

puderam acrescentar durante esses anos e me ajudaram a trilhar um caminho do qual me 

orgulho tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar a gestão do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) na região de Planaltina/DF operacionalizado através do 

Banco de Brasília (BRB). É possível identificar os aspectos positivos e negativos dessa gestão 

envolvendo todos os participantes, o beneficiário, assistente técnico e agricultores familiares 

através dos conceitos de gestão pública e gestão instrumental. Para isso utiliza-se a pesquisa 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas capazes de demonstrar a realidade vivenciada 

pelos atores desse processo. Além do auxílio das entrevistas, chegou-se ao resultado através 

de análises documentais, o que permitiu comparar o que é a gestão ―conceitual‖ e a gestão 

―prática‖. 

 

 

Palavras-chave: Pronaf, Agricultura Familiar, Gestão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco principal compreender a percepção sobre a 

gestão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para 

identificar potencialidades e fraquezas do programa, como a relação entre os agentes 

envolvidos durante o processo de concessão do crédito e analisar se essa gestão supre as 

expectativas e necessidades dos agricultores familiares. 

As pessoas entrevistadas foram gerentes do Banco de Brasília (BRB), nesse 

caso, a instituição financeira que operacionaliza o recurso, assistentes técnicos da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), e os próprios agricultores 

familiares, beneficiários do Pronaf, da região de Planaltina/DF.  

 A agricultura familiar, beneficiária do programa analisado neste trabalho, se 

fortaleceu, ganhando espaço e reconhecimento na história do Brasil. Ela era 

desvalorizada e, como afirma Wanderley (1995), sempre ocupou um lugar secundário e 

subalterno na sociedade brasileira. Para este processo de reconhecimento ter uma 

dimensão nacional foram necessários muitos anos, até que se revertesse o quadro de 

uma estrutura fundiária desigual e injusta, envolvendo pobreza, concentração de terras, 

exclusão social e a existência de políticas públicas orientadas a beneficiar os 

―modernos‖ agricultores. Enquanto a agricultura familiar, que envolvia a construção de 

um desenvolvimento rural sustentável não era valorizada. (Mattei, 2014). 

Conforme estudo de Grisa e Schneider (2014) a agricultura familiar passou a ser 

reconhecida em meados de 1990, depois de várias mudanças decorrentes do processo 

social nos últimos vinte anos. Permitiram o Estado redefinir regras e compreensões, que 

refletiram nas condições socioeconômicas, especialmente do meio rural. 

É nessa década que se cria o Pronaf, com o intuito de dinamizar a produção 

agropecuária. O programa se tornou estruturante da política de crédito rural no Brasil, a 

partir da qual se desencadeou a criação e emergência de outras políticas ruralistas 

voltadas para a agricultura familiar. 

 Com o Pronaf, espera-se estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão 

de obra familiar. Foi criado pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996 e desde então 

tem se firmado como a principal política pública do Governo Federal voltada para os 

agricultores familiares, evidenciando-se no crescimento do volume de recursos 

destinados ao Plano Safra da Agricultura Familiar. O qual atingiu em 2014/2015 R$ 

24,1 bilhões e na perspectiva de continuar crescendo. (PLANO SAFRA, 2014/2015). 
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 O crescimento do programa, segundo Mattei (2014), fez com que o Pronaf 

tornasse temas como institucionalidade, gestão social e participação, importantes para o 

desenvolvimento rural. E afirma que a discussão sobre o programa é absolutamente 

fundamental, pois tem grande significado na definição de estratégias e na reprodução 

social dos agricultores familiares.  

 Os gestores do Pronaf administram esse programa governamental, que tem por 

objetivo fornecer recursos ao produtor rural, de forma que facilite ou não o sucesso do 

mesmo. O processo de gestão na administração pública para Lúcio et al. (2014) 

―significa incorporar não somente a demanda por serviços de qualidade, mas demandas 

sociais, políticas e econômicas encrustadas na Constituição Federal‖. 

  E de outro lado, Bianchi, Backes e Giongo (2006) defendem gestão, de uma 

maneira geral e instrumental, como planejamento estratégico, planejamento operacional, 

execução e controle. A gestão seria desta forma a plataforma que proporciona a tomada 

de decisões relevantes para busca da eficácia organizacional. O que deveria ser aplicado 

na operacionalização do programa para que essa relação garanta bons resultados.  

Devido à importância desse programa na região escolhida, que detém 50% dos 

recursos liberados pelo Pronaf (BRB) foi analisada a percepção dos beneficiários, 

assistência técnica e gestores sobre a gestão do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e compreensão sobre a influência da relação desses 

agentes na gestão do programa. 

Foram levantados em trabalhos anteriores problemas como a concentração de 

financiamentos em agricultores mais ―desenvolvidos‖, a dificuldade de gestão por parte 

dos beneficiários ao aplicar o recurso e os trâmites burocráticos, principalmente o 

entrave das garantias exigidas pelas instituições financeiras. 

Para alcançar o objetivo e analisar a problemática foram realizadas as seguintes 

etapas: descrição do histórico do PRONAF; apuração através de entrevistas da visão dos 

agentes envolvidos no processo para obtenção de crédito rural; análise da execução do 

programa na região de Planaltina-DF; descrição da gestão de crédito da instituição 

financeira; levantamento das potencialidades e fraquezas da gestão do Pronaf na região 

e compreensão sobre a relação entre os agentes envolvidos. 

O trabalho está estruturado em 4 (quatro) seções. A primeira seção apresenta 

resumidamente a contextualização da temática e do objeto de estudo, bem como sua 

problematização. A segunda seção apresenta e analisa os referenciais teóricos que 

fundamentam esta monografia, contendo a importância do Programa Nacional da 
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Agricultura familiar para seus beneficiários e para a sociedade, bem como os principais 

conceitos de gestão. A terceira seção explica os procedimentos metodológicos 

estabelecidos para operacionalização dos objetivos propostos para o estudo. E por fim, 

na quarta seção, são elencados os resultados e conclusão baseados nos dados coletados. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nessa parte do trabalho procura-se fazer uma reflexão sobre as referências da 

literatura da evolução da agricultura familiar e do Pronaf, bem como as definições para 

gestão e sua aplicação à instituição financeira e assistência técnica. 

 

2.1 Agricultura familiar   

 

Até o reconhecimento da agricultura familiar e o surgimento do Pronaf, 

passaram-se vários anos de luta pelos agricultores e sua evolução tem começo, segundo 

Mattei (2014), no período das capitanias hereditárias. Pois desde essa época, o sistema 

de produção agropecuário está presente em debates políticos nacionais. Sendo um tema 

de grande importância econômica e notoriamente social, principalmente no caso do 

agricultor familiar. 

A cada ciclo econômico no Brasil, sendo eles, açúcar, algodão, borracha, 

pecuário e cafeeiro, foi ficando cada vez mais evidente como esse tipo de produção 

(familiar) ficava as margens dos planos do governo. Ainda segundo Mattei (2014), 

mesmo com o fim da escravidão após o ciclo do café no sudeste, prevalecia uma cultura 

escravocrata que imputava às camadas pobres da população a exploração e exclusão 

social. 

Ou seja, o que hoje chamamos de agricultura familiar foi julgado como segundo 

plano no processo de desenvolvimento rural do país. Antes do pós-guerra, que foi o 

momento da modernização da agricultura, as consequências ambientais e sociais eram 

intensas e existiam muitos conflitos devido à concentração de terras e exclusão dos 

agricultores tradicionais. (MATTEI, 2014) 

Com a modernização, a agricultura familiar ficou em desvantagem, pois detém 

maior dificuldade de acesso a recursos e tecnologia e os produtores possuem nível baixo 

de instrução. Como afirma Mattei (2014), a população rural passou de 68% em 1950 

para 17% em 2010 no Brasil, pois não conseguiram acompanhar o processo de 
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modernização para se tornarem competitivos no mercado, devido à falta de tecnologias. 

O que gerou desvantagem perante os agricultores ―modernos‖, ou seja, os pequenos 

agricultores ficaram para trás frente ao desenvolvimento que ocorria.  

Até que, como discorre Mattei (2014), surgiu a luta pela reforma agrária e a 

batalha pela defesa da agricultura familiar. Que ganharam dimensão nacional por volta 

de 1990. No geral, a prioridade dos governos, era a agricultura para exportação, o que 

também gerou êxodo rural por parte dos pequenos agricultores em quantidade relevante. 

É evidente que a luta dessa classe foi intensa. O autor defende o agricultor 

familiar como praticante de uma agricultura sustentável, de um povo que trabalha com a 

inclusão de jovens e mulheres, produz alimentos de a distribuição interna e se preocupa 

com a segurança alimentar e nutricional, além da preocupação com o próprio meio que 

vivem. E apesar dos pontos positivos levantados por Mattei (2014) os agricultores dessa 

classe eram desvalorizados. 

É nesse aspecto que o governo começou a reparar a importância da agricultura 

familiar. As lutas reincidentes fizeram a diferença e o governo passou a realizar ações 

voltadas para a pobreza, sendo que seu foco estava dirigido às áreas rurais em que se 

concentravam a agricultura familiar. Em seu maior número na região Nordeste 

(MATTEI, 2014). 

Esse reconhecimento conferido à agricultura familiar e à construção de políticas 

públicas diferenciadas, segundo Grisa e Schneider (2015), não foram mudanças triviais 

e é por isso que ganharam repercussão no cenário nacional e internacional. Abramovay 

e Morello (2010) afirmam que esse processo só ocorreu porque ―o fortalecimento da 

democracia está na raiz das mais importantes mudanças pelas quais passa o meio rural 

brasileiro nos últimos 20 anos‖. E ainda diz que, assim, permitiram reduzir a pobreza de 

sua população, melhorar a distribuição de renda, além de dar início a ―mudanças de 

comportamento empresarial no sentido de fazer do bem-estar das pessoas e da 

resiliência dos ecossistemas a base da própria vida econômica‖. 

O conceito de agricultura familiar foi ganhando então seu espaço e hoje é 

considerada por Abramovay (1997), como ―aquela em que a gestão, a propriedade e a 

maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou 

casamento‖ (p.146). Na mesma linha, Carneiro (1999), entende por agricultura familiar, 

uma unidade de produção onde trabalho, terra e família estão intimamente relacionados.  

Resumidamente são pessoas de uma mesma família que trabalham para si 

mesmos e administram seus próprios recursos. Assim como reafirma Denardi (2002), ―a 
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gestão é familiar e o trabalho é predominantemente familiar‖, sendo ―ao mesmo tempo, 

uma unidade de produção de consumo e uma unidade de produção e de reprodução 

social‖. 

A facilidade da agricultura familiar em utilizar a própria mão-de-obra resulta 

numa opção almejada pela sociedade por ser economicamente produtiva e politicamente 

correta, acabando assim com grande parte dos problemas sociais e urbanos advindos do 

desemprego rural e migração expressiva ruma à cidade. (RAMOS, JOHNSON e 

CRESTANI, 2008). 

Abramovay (2002), também ressaltou o reconhecimento dos agricultores 

familiares como protagonistas das políticas públicas e criadores de um processo de 

negociação entre os agricultores, suas organizações e governo. O que é importante para 

ganhos econômicos. Na busca de fortalecê-los econômica e socialmente a cada dia, 

assim como afirma o próximo tópico. 

 

2.2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

 

O Pronaf é uma política pública, que como indica Teixeira (2012), tem como 

objetivo responder a demandas de um dos setores marginalizados da sociedade, como é 

a agricultura familiar. Este segmento é considerado como vulnerável pelo governo, por 

se tratar de pessoas com menor capacidade econômica devido à mão de obra ser em sua 

maioria familiar.  

A criação do Pronaf é a resposta a uma série de reinvindicações feitas por 

movimentos sociais. Esta conquista por parte dos representantes da agricultura familiar 

permitiu o surgimento de outras políticas públicas para, por exemplo, agregar valor a 

sua produção e facilitar sua participação na economia brasileira. Assim como 

concordam Grisa e Schneider (2015), ―as políticas públicas refletem o entendimento dos 

grupos sociais sobre sua própria condição e sobre a sociedade em geral, bem como 

sobre os instrumentos necessários para aperfeiçoar essa condição‖ (p.127). Ou seja, a 

luta por um reconhecimento, começou pelos interessados, os chamados hoje, 

agricultores familiares. 

O Pronaf, então, pode ser considerado resultado de lutas sociais, reinvindicações 

históricas dos agricultores, organizações e representações de classe. (RAMOS, 

JOHNSON e CRESTANI, 2008)  
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Schneider, Mattei e Cazella (2004) afirmam que dentre os acontecimentos mais 

marcantes na esfera das políticas públicas para o meio rural brasileiro podemos destacar 

o Pronaf. Que foi formulado como resposta do Estado às pressões do movimento 

sindical rural, realizadas desde a década de 80. O programa nasceu com a finalidade de 

prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais. 

O Manual Operacional do PRONAF define como objetivo geral do programa: 

propiciar condições para aumentar a capacidade produtiva, a geração de 

emprego e de renda, de tal forma a melhorar a qualidade de vida dos 

agricultores familiares. Para isso, foram definidos como objetivos 

específicos: a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos 

agricultores familiares; b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do 

desempenho produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de 

profissionalização dos agricultores familiares através do acesso aos novos 

padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso desses 

agricultores aos mercados de insumos e produtos. (MATTEI, LAURO. 2001, 

p.03). 

 

 Em 1994, afirmam os autores, Schneider, Mattei e Cazella (2004) que durante o 

governo de Itamar Franco, foi criado o Programa de Valorização da Pequena Produção 

(PROVAP), que foi o momento de transição até o surgimento do PRONAF, criado dois 

anos mais tarde. 

 A partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi 

reformulado e deu origem ao PRONAF, em 1996. Cuja institucionalização ocorreu 

através do Decreto Presidencial nº 1.946, datado em 28/07/1996. E em 1997 ganhou 

maior dimensão, contando com áreas de custeio, investimento, infraestrutura e serviços 

municipais, capacitação e pesquisa, abrangendo todo território nacional. 

Como delimitação dos beneficiários, foram definidos os seguintes critérios: 

 
explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, 

comodatário, parceiro, concessionário do PNRA ou permissionário de áreas 

públicas; residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as 

características geográficas regionais; não detenham, a qualquer título, área 

superior a quatro módulos fiscais, contíguos ou não, quantificados conforme 

a legislação em vigor; obtenham, no mínimo, 50% da renda bruta familiar da 

exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento; tenham o 

trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, 

utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais da 

atividade agropecuária, podendo manter empregados permanentes em 

número menor que o número de pessoas da família ocupadas com o 

empreendimento familiar; tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 

meses de produção normal, que antecedem a solicitação da DAP; (BANCO 

CENTRAL, 2015).  

  

 As fontes de financiamento também foram ampliadas com o passar do tempo. 

Além do BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), assumiu o lugar de 
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provedor de recursos, representando 80% do total de 1996 até 2004. Outras fontes são 

os Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), criados pela 

Constituição de 1988, para favorecer as regiões mais pobres. (SCHINEIDER, MATTEI 

e CAZELLA, 2004). 

 A FAO/INCRA, em 1999, sugeriu a segmentação dos agricultores familiares em 

grupos, com níveis de renda diferenciados afim de adequar a realidade dos mesmos. E 

atualmente a divisão é feita da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Grupos de beneficiários do Pronaf 

Fonte: adaptado de Banco Central (2015) 

 Ainda em 1999, no início do segundo Governo FHC, o Pronaf passou por novas 

reformulações. Deixou de fazer parte do Ministério da Agricultura e foi incorporado no 

recém-criado Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que passou a abrigar o 

Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (INCRA) e no lugar da existente 

Secretaria de Desenvolvimento Rural, passou a vigorar a Secretaria da Agricultura 

Familiar (SAF). (SCHINEIDER, MATTEI e CAZELLA, 2004). 

 Desde o ponto de vista operacional e com o intuito de atender toda demanda, 

atualmente, o Pronaf concentra-se em quatro grandes linhas de atuação, a saber: i) o 

financiamento da produção, que se trata de recursos para custeio e investimento para 

atividades produtivas rurais em praticamente todos os municípios do país; ii) o 

GRUPO ―A‖ Agricultores familiares assentados pelo Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou 

beneficiários do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF) que não contrataram operação de 

investimento sob a égide do Programa de Crédito 

Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou que 

ainda não contrataram o limite de operações ou de 

valor de crédito de investimento para estruturação no 

âmbito do Pronaf. 

GRUPO ―B‖ Beneficiários que possuam renda bruta familiar nos 

últimos 12 meses de produção normal, que antecedem 

a solicitação da DAP, não superior a R$20.000,00 

(vinte mil reais) e que não contratem trabalho 

assalariado permanente. 

GRUPO ―A/C‖ Agricultores familiares assentados pelo PNRA ou 

beneficiários do PNCF que: a) tenham contratado a 

primeira operação no Grupo "A"; b) não tenham 

contratado financiamento de custeio, exceto no próprio 

Grupo "A/C". 
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financiamento de infraestrutura e serviços municipais, ou seja, apoio financeiro aos 

municípios de todas as regiões do país para a realização de obras de infraestrutura e 

serviços básicos; iii) a capacitação e profissionalização dos agricultores familiares 

através de promoção de cursos e treinamentos aos agricultores familiares, conselheiros 

municipais e equipes técnicas responsáveis pela implementação de políticas de 

desenvolvimento rural; iv) o financiamento da pesquisa e extensão rural com a 

destinação de recursos financeiros para a geração e transferência de tecnologias para os 

agricultores familiares. ―Obviamente que o desenho inicial da política está sendo 

modificado e aprimorado constantemente, visando dar maior consistência e amplitude 

ao programa‖. (APOLINÁRIO, 2011).      

 Apesar de atender uma parte significante de beneficiários e contar com as 

instituições financeiras para fornecer o crédito, Guanziroli (2007) afirma que os ―bancos 

são organizações pouco adequadas para liberar recursos a famílias sem condições de 

lhes oferecer garantias patrimoniais e contrapartidas na tomada de empréstimos‖. E 

devido a isso, o mesmo entende que mesmo dentre as tantas mudanças já ocorridas 

desde a criação do programa, ele deve ser sempre acompanhado pelos responsáveis pelo 

seu desenvolvimento. 

 De toda forma, também mostra que é preciso cautela quanto às mudanças, para 

que não se perca a característica original do Pronaf, de proteger de forma eficiente um 

segmento da população rural que tem uma importante participação na vida nacional, 

apesar de ser um programa caro e altamente subsidiado que, por isso, deve ser bem 

avaliado e aperfeiçoado, tendo indicadores que comprovem sua necessidade. 

(GUANZIROLI, 2007). 

O Pronaf ganha força em 2006 quando foi regulamentada a Lei da Agricultura 

Familiar que estabelece a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, que como afirma Grisa e Schneider (2015) ―reconheceu a categoria 

social, definiu sua estrutura conceitual e passou a balizar as políticas públicas para este 

grupo social‖. (p.127). 

 Gomes e Lima (2008) afirma a importância do crédito para a agricultura 

familiar:   

A importância do crédito para a agricultura familiar tem tanta relevância 

quanto em qualquer atividade cujos lucros correntes não permitem ou não são 

atrativos para a realização de maiores investimentos produtivos, o que 

compromete acintosamente as políticas de beneficiamento aos produtos 

advindos dessa atividade, constituindo assim um obstáculo para a inserção 

econômica e busca de mercados que permitam diminuir o nível de 
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discricionariedade governamental acerca do problema. (GOMES; LIMA, 

2008). 

 

Schneider, Mattei e Cazella (2004), falam que, a institucionalização de 

mecanismos compensatórios, a exemplo dos rebates e das taxas de juros fixas e abaixo 

das taxas praticadas pelo mercado financeiro facilita o maior acesso aos recursos 

disponibilizados pelo programa. E isso foi alcançado devido ao argumento central de 

que os produtores familiares não estariam em condições de tomar recursos a taxas de 

mercado para realizar investimentos em modernização e elevação da produtividade. E 

poderiam apresentar investimentos que não seriam rentáveis nem viáveis se avaliados 

pela taxa de juros de mercado, como afirma Guanziroli (2007). 

 De outro lado, os autores acima citados, também indicam aspectos negativos, 

como o caso da concentração de recursos de custeio das safras nas duas categorias mais 

bem posicionadas da agricultura familiar em detrimento das demais, que normalmente 

têm maior dificuldade (Schneider, Mattei e Cazella 2004). Na mesma linha, Guanziroli 

(2007) baseado em Petrelli, V, (2004), diz que o programa estaria privilegiando, na 

verdade, a propriedade familiar ―eficiente‖ em detrimento dos mais fragilizados. 

Guanziroli (2007) realizou um estudo analisando 13 trabalhos sobre resultados 

do PRONAF. Como conclusão sobre impactos negativos na geração de renda dos 

agricultores familiares e possível impedimento de reembolso dos empréstimos ele 

destacou alguns problemas, entre eles a falta de assistência técnica, ou baixa qualidade 

da mesma, assim como levantado por outros autores anteriormente. 

Os projetistas, que são os assistentes técnicos, faziam a previsão de preços com 

relação à realidade e os resultados eram sempre preços inferiores, assim como nos 

custos de produção, que acabavam sendo superiores que os previstos. Outro problema 

relacionado à assistência técnica é o corpo técnico, que era insuficiente para prestar 

assistência individualizada. Restringiam-se a dois ou três técnicos para dar assistência a 

uma área de abrangência de vários municípios. O resultado era padronização de projetos 

e escasso acompanhamento técnico. Além da falta de visão sistêmica dos técnicos. 

Além deste problema, Guanziroli (2007) identificou a dificuldade de 

gerenciamento dos recursos do crédito por parte dos agricultores familiares, que é um 

aspecto que tem maior atenção nesse trabalho. Isso acontece devido a não aplicação 

integral dos recursos nas atividades programadas, por diversos motivos, como o 

exemplo dado por ele quando o agricultor realiza economias na adubação e tratos 

culturais, seja por carência de investimento ou porque não tem como sustentar a família 
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até que o projeto comece a dar retorno e acaba tirando parte do sustento do crédito rural. 

Isso os deixa muitas vezes endividados e se torna desastroso para eles. 

O autor também identifica a falta de integração nos mercados, de estrutura de 

comercialização e agregação de valor, ou seja, defende que os agricultores deveriam 

primeiramente olhar para o mercado, ver os sinais e produzir o que tem demanda e 

perspectivas de integração agroindustrial, para então pensar na tecnologia adotada e ir 

atrás do crédito.  

Guanziroli (2007) constata em sua pesquisa que é necessário rever a 

institucionalidade e a forma de operação do PRONAF a fim de reforçar a disciplina 

financeira. É preciso induzir os mutuários a buscarem o máximo de eficiência na 

utilização dos recursos e melhorar o sistema de políticas complementares necessárias 

para promover a efetiva consolidação do agricultor familiar. E afirma ainda, que se deve 

―introduzir responsabilidades ao longo de toda a "cadeia" do PRONAF, fazendo com 

que os vários atores — SAF, Bancos, assistência técnica, Comissões Estaduais e 

agricultores — sejam de fato responsáveis pelos seus atos e, portanto, compromissados 

com os resultados.‖ (p.325). 

Apesar de o Pronaf ter evoluído nos últimos anos em termos de cobertura e 

volume de recursos há evidências das limitações para seu funcionamento e entre elas as 

relacionadas com os trâmites burocráticos. (SERENO, 2012). Não é pela boa evolução e 

grande importância do programa que ele não possui problemas, pelo contrário, baseado 

em estudos já realizados, como o de Sereno (2012), o processo e a exigência de 

garantias foram consideradas restrições importantes para o acesso ao programa. Além 

de outros aspectos negativos que foram apontados como quantidade de recursos 

limitados, concentração de oferta de crédito em poucos produtores e atendimento da 

assistência técnica que poderiam ser melhorados. 

 

2.3 Gestão do PRONAF exercida pelos gestores e beneficiários 

 

A gestão é necessária para o bom funcionamento de qualquer grupo de pessoas 

que tenha um objetivo fim. Ela é realizada da maneira mais simples a mais complexa. 

Até quando se reúne um grupo escolar, para realização de um trabalho, um aluno 

mesmo sem intenção acaba se elegendo líder para que seja feita uma divisão de tarefas, 

se estabeleça uma meta e o objetivo seja alcançado. É assim que acontece nas grandes 

empresas também, só que de forma complexa. O que não é diferente em propriedades 
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rurais, instituições financeiras e até mesmo no governo. Todas as áreas necessitam de 

uma gestão de qualidade para bons resultados. 

Segundo Lúcio et al. (2014) no caso da gestão pública, pode-se dizer que forma-

se um conjunto de instrumentos, tecnologias, processos e procedimentos que viabilizam 

os anseios social, político, histórico e econômico da sociedade, materializando preceitos 

constitucionais, em particular no que tange direitos individuais e coletivos, realizados na 

forma de políticas e serviços públicos.  

Os mesmos autores atentam para a parte do processo chamada planejamento e 

afirma que ―cabe um olhar‖ (p.155), ou seja, deve-se tomar cuidado ao identificar e 

escolher os instrumentos, pois são específicos. Nesse caso, é uma política pública que 

garante a determinado grupo de beneficiários uma quantidade de recursos e como o 

mesmo afirma, não se pode carregar contradições entre visão de mundo e finalidades 

esperadas, sendo ao mesmo tempo, reflexivo, concreto e pragmático para enfrentar os 

desafios de interação entre políticas, regulação e viabilidade de execução.  

É necessária uma gestão de qualidade do governo, do banco, do assistente 

técnico e do próprio produtor rural. Todos os agentes envolvidos devem saber gerir a 

sua parte do processo e o governo, como principal fundador, saber ―orientar‖ a ligação 

entre esses elos que seguem normas e leis públicas, apesar de terem autonomia para 

tomada de certas decisões. E consequentemente os gestores do programa devem saber 

orientar o agricultor a realizar a gestão particular do recurso fornecido. 

O anterior é reforçado por Zuin e Queiroz (2015) quando afirmam que ao longo 

dos últimos anos tem se tornado claro para a comunidade acadêmica e empresarial e 

para formuladores e gestores de políticas públicas que a competitividade da 

agropecuária nacional, o que inclui a agricultura familiar, somente poderá ser firmada 

em bases sustentáveis, por meio da adoção de práticas que estimulem a cooperação 

entre os agentes econômicos, de uma cadeia produtiva e também entre estes e os 

poderes governamentais, que podemos incluir a assistência técnica. Esses mesmos 

autores acentuam um aspecto interessante. Defendem a ideia de que comprar bem e 

vender bem é tão importante quanto produzir bem.  

No caso estudado, a gestão do crédito precisa estar atenta às especificidades de 

cada produção, seja pelo agricultor ou pelo próprio fornecedor dos recursos. Segundo 

Sereno (2012), a disponibilidade de capital para produção é crucial para qualquer 

segmento produtivo. A agropecuária, devido aos seus diferenciais, demanda atenção 

especial. Além de possuir riscos naturais e grande espaço de tempo entre o investimento 
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(plantio) e a receita (colheita). Esta característica faz com que sejam necessárias 

variadas linhas de crédito, que atendam essa diversidade. 

Na agricultura, temos variáveis que tornam a gestão mais complexa e delicada. É 

preciso mais atenção, pois existe a sazonalidade da produção, ou seja, os produtos 

possuem safra e entressafra, exceto os que são possíveis estabelecer uma produção 

continuada (aves, suínos, leite e hortaliças, por exemplo). Não é possível a padronização 

dos produtos, porque existem mudanças climáticas e formas de manejo empregadas de 

formas diferentes, o que se torna mais difícil no caso dos agricultores familiares, que 

normalmente possuem menor quantidade de recursos e baixo nível de instrução. Assim, 

deixam a desejar nesse quesito, que hoje em dia acaba sendo forma de julgamento na 

qualidade do produto (aparência). E a sazonalidade de consumo, aonde os consumidores 

só consomem em determinada época do ano devido a diversos fatores, como clima, por 

exemplo. Outra variável é a perecibilidade dos produtos e da matéria-prima, nesse ponto 

é necessário planejamento para não ocorrer desperdícios, o que também exige certa 

modernização e estrutura para um armazenamento básico. (ZUIN E QUEIROZ, 2015). 

Os autores afirmam ainda, que o Estado tem utilizado instrumentos de política 

pública que viabilizem a competitividade sustentada dos empreendimentos da 

agricultura familiar. E entre essas ações encontra-se, principalmente, a concessão de 

crédito em condições facilitadas, que é o caso do Pronaf.  

Esse programa é gerido pela instituição financeira, no caso analisado o Banco de 

Brasília – BRB e a assistência técnica prestada a partir de orientações governamentais. 

Espera-se que esses autores executam suas ações sob um conceito de gestão, entendido 

como: 

    
A tarefa da administração passou a ser a de interpretar os objetivos propostos 

ela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de 

planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados 

em todas as áreas e em todos os níveis da organização, afim de alcançar 

objetivos da maneira mais adequada a situação e garantir a competitividade 

em um mundo de negócio altamente concorrencial e complexo. 

(CHIAVENATO, 2004, p. 11) 

 

 

Então, neste trabalho utilizamos teorias de gestão sob a ótica de política pública, 

que nos permite o entendimento sobre o processo realizado pelos gestores do Pronaf e 

sob uma ótica particular, operacional e instrumental que diz respeito à gestão exercida 

pelo próprio beneficiário com o apoio dessa política pública. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Utilizou-se neste estudo a pesquisa qualitativa porque esse tipo de pesquisa 

possibilita uma aproximação e um entendimento do espaço a investigar. Lehfeld (1991) 

defende que se trata de um procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo 

descobrir e interpretar fatos inseridos em determinada realidade. Esse método busca 

investigar a forma como as pessoas constroem o mundo a sua volta, o que estão fazendo 

ou o que está acontecendo. Representam formas de sentido, as quais podem ser 

reconstruídas e analisadas sob diferentes métodos qualitativos, permitindo desenvolver 

modelos, tipologias, teorias e descrever e explicar questões sociais. (FLICK, 2008). Ou 

seja, busca-se compreender a percepção dos atores envolvidos no processo de 

adjudicação e implementação do Pronaf e descrever o processo de obtenção do crédito 

identificando possíveis gargalos.  

Para a coleta de dados, o principal instrumento utilizado foi a entrevista, através 

de um roteiro semiestruturado. Para Manzini (1990/1991) com este instrumento é 

possível se em determinado assunto sobre o qual se confecciona perguntas principais, 

completadas por questões inerentes às circunstâncias momentâneas da entrevista. O que 

resulta na emergência de informações de forma mais livre onde as respostas não estão 

condicionadas a um padrão. Ou seja, o roteiro servirá para coletar informações básicas e 

servir de guia para o entrevistador organizar o processo de interação com o informante. 

O roteiro de perguntas utilizado nesta pesquisa se encontra nos apêndices. 

Junto com as entrevistas foi realizada uma análise documental através de 

processos físicos que ficam na própria CERAG, livros sobre gestão, programas 

utilizados no Banco de Brasília, sites e estudos anteriores sobre o programa. 

As entrevistas foram aplicadas a beneficiários e gestores através dos seguintes 

critérios: se enquadrar como agricultor familiar e consequentemente beneficiário do 

Pronaf; ter propriedade na região de Planaltina/DF; ter obtido o crédito mais de uma 

vez. 

Os gestores foram selecionados pelo alto conhecimento sobre o programa e por 

fazer parte do processo de liberação do crédito para o agricultor familiar. 

Como a pesquisa se baseia nas opiniões dos envolvidos no processo de crédito 

rural para agricultores familiares, foram realizadas doze (12) entrevistas, sendo quatro 

(4) funcionários do Banco de Brasília (BRB), gerentes das áreas que gerenciam o 

programa e dois (2) assistentes técnicos da EMATER/DF responsáveis pelas regiões do 
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Núcleo Rural Taquara e Pipiripau, de Planaltina/DF representando os gestores do 

programa e seis (6) agricultores familiares da mesma região. 

Esses agricultores possuem ajuda familiar na produção que desenvolvem, mas 

todos contam com o auxílio de funcionários. Dos seis agricultores, três deles produzem 

tomate e pimentão, e os outros, hortaliças hidropônicas, frango de corte e um deles 

pratica a oleiricultura.  

Com o suporte do roteiro de entrevistas, que foi estruturado em três partes, a 

primeira sobre o que é o programa, seus objetivos e cumprimento do que propõe, a 

segunda sobre as etapas do processo e suas particularidades e por fim, a terceira, que 

tinha foco na gestão do programa. Elas foram realizadas em estilo de conversa, sendo 

acrescentadas perguntas conforme necessidade ou resistência por parte do entrevistado. 

Pôde-se avaliar também os resultados do programa de perto, devido as visitas para 

realização das entrevistas as propriedades dos beneficiários, além da análise sobre o 

ambiente de trabalho do pessoal do banco e dos funcionários da EMATER. Isso 

permitiu uma análise particular por parte da autora sob as respostas dos participantes. 

Com as entrevistas finalizadas foi confeccionada uma matriz, bastante 

complexa, por se tratar de um questionário com perguntas abertas. Esse quadro permitiu 

comparar as respostas obtidas para identificação de pontos convergentes e divergentes. 

A partir dessa comparação pôde-se retirar os pontos positivos e negativos sobre a gestão 

do programa do ponto de vista dos beneficiários e gestores. 

Esta pesquisa foi motivada pelo fato da autora trabalhar no Banco de Brasília 

(BRB), o que tem lhe permitido lidar diariamente com a formulação dos processos de 

crédito rural e ver de perto sua burocracia e por não constatar em pesquisas já 

realizadas, trabalhos voltados para a visão de instituições financeiras ou assistentes 

técnicos, sendo dado na maioria das vezes, mais atenção à visão dos agricultores 

familiares. 

 

4 RESULTADOS 

 

O objetivo do Pronaf, conforme já foi descrito no referencial teórico, é estimular 

a renda dos agricultores e qualificar o uso da mão de obra familiar com o auxílio dos 

gestores.  

Ao entrevistar os envolvidos percebe-se que há uma boa compreensão sobre o 

que é o Pronaf segundo a lei. Os gestores definem o objetivo do programa como 
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fomento, a partir de uma necessidade de agricultores que possuem maior dificuldade de 

acesso a recursos, pois, segundo eles, agricultura é uma atividade que exige bastante 

esforço e pouco retorno, com custos altos e é bastante arriscada.  

Assim, se faz necessário o acesso ao crédito seguro, conforme confirmado em 

entrevista. Além de objetivos como a intenção de manter o produtor no campo e 

aumentar sua renda.  

Os beneficiários também concordam sobre o intuito do programa e no geral, 

todos os entrevistados afirmam que Pronaf cumpre o que propõe. 

O programa na localidade estudada, através do banco BRB, possui as seguintes 

etapas até a liberação do crédito: 1) necessidade do recurso detectada pelo agricultor; 2) 

procura pela assistência técnica para análise de viabilidade e confecção do projeto; 3) 

contato com a agência para entrega de documentação necessária; 4) montagem do 

processo e validação da documentação; 5) análise técnica do processo/projeto; 6) 

formulação de cédula rural; 7) registro da cédula em cartório; 8) entrega na agência para 

conferência do registro e 9) liberação do crédito. 

Esse passo a passo será explicado nos itens abaixo, inclusive os responsáveis por 

cada etapa e detalhes sobre suas tarefas, a fim de se questionar se esta forma de gestão 

favorece ou prejudica os beneficiários desse programa na região de Planaltina/DF. 

 

4.1 Forma de Operacionalização do Pronaf 

 

4.1.1 Pronaf e o beneficiário  

 

O processo se inicia na demanda, quando o agricultor identifica a necessidade de 

se tornar beneficiário do programa. Segundo entrevistas realizadas, os beneficiários 

ficaram sabendo do programa pela primeira vez através de amigos, família, conhecidos 

e pela própria assistência técnica, EMATER. Um deles utiliza o crédito desde a 

existência do programa e afirmou que a vida era muito mais difícil no passado e conta 

que ―hoje em dia só não produz quem não quer‖. Outros dois produzem há mais de 

vinte anos com o auxílio de crédito rural voltado para o pequeno produtor e quando se 

iniciou o Pronaf passou a utilizá-lo e os outros três depois dos anos 2000, em 2006, 

2011 e 2013. Os agricultores tiveram interesse no auxílio do programa porque 

consideram a agricultura uma atividade de custos altos e baixo retorno.  
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Nesse momento de procura por recursos, o agricultor entra em contato com a 

EMATER na tentativa de desenvolver sua produção. O assistente técnico avalia as 

ideias, visita a propriedade, faz as análises financeiras e se pertinente, procura o banco.  

 

4.1.2 Pronaf e EMATER/DF 

 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – 

EMATER-DF é a mais utilizada em casos de Pronaf. É quem está realmente junto ao 

produtor e acompanha o trabalho do mesmo. Faz a ligação produtor-banco (agência) e é 

responsável pela confecção do projeto e emissão de laudos de fiscalização do que foi 

proposto ao banco. Por isso, também faz parte do gerenciamento do programa.  

A empresa foi instituída pelo Decreto nº 4.140 de 07 de Abril de 1978, de 

acordo com autorização constante da Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977. Dentre 

os objetivos mais relevantes da empresa em relação a esta pesquisa estão: o de planejar, 

coordenar e executar o serviço oficial de assistência técnica e extensão rural através de 

ação educativa junto ao produtor e sua família; desenvolver parcerias com instituições 

governamentais e não governamentais, objetivando adaptação, difusão e implementação 

de tecnologias agropecuárias, agroindustriais e gerenciais às especificidades do DF; 

participar da formulação e implementação de políticas de orientação técnica e extensão 

rural; estabelecer e desenvolver relações de troca com o intuito de fortalecer a 

cooperação inter-organizacional no setor agrícola; implementar atividades de economia 

doméstica; contribuir com a sustentabilidade econômica, social e ambiental nos 

sistemas produtivos; priorizar o atendimento ao público rural de baixa renda; apoiar 

ações de reforma agrária e outras atividades afins. (EMATER, 2014). 

Outro objetivo relevante correspondente à empresa de assistência técnica é o de: 

planejar e implementar: em articulação com instituições governamentais e 

privadas, o suporte ao desenvolvimento rural integrado; em parceria com 

instituições de crédito e congêneres, o crédito rural orientado; (EMATER, 

2014) 

 

  Ao iniciar esse processo, depois do primeiro contato com o agricultor, emitem a 

DAP, que é o documento que comprova a aptidão ao Pronaf, fazem o pedido da DCAA 

(licenciamento ambiental) a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (SEAGRI), 

informam sobre documentação, tempo do processo e garantias exigidas. 

  Segundo entrevistas, muitas vezes o agricultor não gosta de ir ao banco e 

assistentes técnicos acabam fazendo essa ponte entre os dois. Dessa forma, quando toda 
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documentação está correta, fazem a vistoria na propriedade e confeccionam o projeto, 

ajudam a implementar o que foi proposto e acompanham o desenvolvimento de acordo 

com a necessidade do agricultor. 

 

4.1.3 Pronaf e o Banco de Brasília/BRB 

 

O BRB é hierarquizado da seguinte maneira no setor de crédito rural: 

 

Figura 1 – Organograma do Crédito Rural (BRB) 

 

Fonte: adaptado de Banco de Brasília (2015) 

 

Todos os envolvidos são responsáveis pelo sucesso da gestão do programa, cada 

um com as suas atribuições específicas. 

 A Diretoria de Redes e Canais (DIRED) é a diretoria superior a 

Superintendência de Redes (SURED) e a Diretoria de Crédito e Clientes (DICRE), 

como se vê, é a diretoria superior a Superintendência Centralizadora de Serviços e 

Retaguarda (SUCER) responsáveis hierarquicamente pela agência Planaltina/DF e pela 

Central de Serviços do Agronegócio (CERAG), respectivamente. Já a Gerência de 

Crédito Rural (GERUR) é subordinada a Superintendência de Produtos de 

Desenvolvimento e Agronegócio (SUDES), que está ligada a Diretoria de Governo e 

Produtos (DIGOP). Essas diretorias estão subordinadas a presidência e posteriormente a 

um conselho de administração.  
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As setas da figura indicam a relação que agência, CERAG e GERUR possuem. 

As atividades das três áreas estudadas neste trabalho relacionam-se entre si 

constantemente, trabalhando juntas, com efetiva ligação. 

No processo de gestão do banco, existem as alçadas decisórias, que votam a 

proposta de financiamento do cliente. Dependendo do caso as superintendências e 

diretorias participam. Esse envolvimento depende do grau de endividamento do 

beneficiário e do valor da proposta.  

Pelo Pronaf tratar de valores mais baixos a decisão da liberação do crédito pode 

ficar entre agência e GERUR. Sendo que, se necessário, subirá para as próximas 

alçadas.  

Pode-se resumir as responsabilidades de cada área da seguinte forma: a agência 

é responsável pelo contato com o cliente, a CERAG é a área meio, que valida à 

documentação, confecciona os instrumentos de crédito, faz pagamento das parcelas, 

formaliza a proposta e arquiva o processo e a GERUR é responsável pela aprovação do 

crédito e acompanhamento técnico do andamento do projeto junto ao beneficiário e a 

empresa de assistência técnica, além de definir normas. (INFORMATIVO 

CONJUNTO, BRB, 2015). 

O setor de crédito rural é exercido por parte das agências do banco, escolhidas 

pela área gestora (GERUR) e estão localizadas nas regiões de Brazlândia/DF, Ceasa – 

SIA/DF, Luziânia/GO, Formosa/GO, Planaltina/DF, Unaí/MG, Taguatinga/DF, São 

Sebastião/DF, Alexânia/GO e W3 Sul, Brasília/DF. (BRB, 2016).  

Todas elas recebem o produtor e dão início a negociação do financiamento. O 

gerente da agência estudada afirma que é a ponta do negócio para a entrada no banco. É 

como um balcão de vendas e consultoria financeira. Além de se considerar os olhos do 

banco.  

Segundo o Informativo do BRB de 2015, as agências são responsáveis por 

receber a documentação, fazer a primeira análise desses documentos e enviar a CERAG 

(Central de Serviços do Agronegócio), responsável pela montagem do processo, 

validação do mesmo e posterior envio a GERUR (Gerência de Crédito Rural) que fica 

responsável pelo deferimento ou indeferimento do processo através de uma análise 

técnica e financeira. 

Após realizada a análise, o processo volta a CERAG e, se deferido é 

confeccionada a Cédula Rural (contrato) para a liberação do crédito. A cédula é enviada 

a agência via e-mail para posterior entrega ao cliente devido à necessidade de assinatura 
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e registro em cartório. Feito isso, o crédito enfim pode ser liberado. Caso indeferido, o 

processo é arquivado na CERAG, onde fica por dois anos e depois é enviado ao arquivo 

permanente do banco. (INFORMATIVO CONJUNTO, BRB, 2015). 

Esse trâmite se dá como explica o fluxo abaixo: 

 

Figura 2 – Fluxo do processo 

 

 

Fonte: Fluxo de Processos, Banco de Brasília (2015) 

 

No fluxo, é apresentada uma determinada quantidade de dias para algumas das 

etapas. Em entrevista, pode-se perceber que esse prazo é encurtado devido a baixa 

demanda atual e reponsabilidade da CERAG com agilidade da montagem e confecção 

da cédula rural. 

Após a liberação do crédito é realizado o acompanhamento do que foi proposto 

em projeto técnico. Essa fiscalização é feita na propriedade do beneficiário pela 

GERUR, que emite laudos de fiscalização e os envia a CERAG para arquivo no 

processo, assim como é feito pela assistência técnica que também tem a obrigação de 

mandar laudos, confirmando o andamento do projeto por eles feito e aprovado pelo 

banco. 
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Outros documentos como notas fiscais e guias de trânsito animal são de 

responsabilidade da agência, a exigência para compor o processo. E documentações 

como menções adicionais, que servem para descrever o bem já adquirido em cima do 

número de série que consta na nota fiscal e aditivos, que são redigidos no caso de 

alterações no contrato (necessários apenas em alguns casos) são confeccionados pela 

CERAG. A agência, também fica encarregada de entregar aos clientes as menções e 

aditivos para serem registrados. Assim como acompanhar o pagamento das parcelas e 

propor renegociações em casos de inadimplência. (INFORMATIVO CONJUNTO, 

BRB, 2015). 

O BRB trabalha com as seguintes linhas de crédito do programa: PRONAF 

ECO, PRONAF Floresta, PRONAF Mais Alimentos, PRONAF Agroecologia, 

PRONAF Agroindústria, PRONAF Custeio e PRONAF Mulher. (CARTILHA DO 

PRONAF). 

Todos os beneficiários entrevistados já tiveram contato com as linhas de Custeio 

e Investimento (Pronaf mais alimentos). O custeio tem como finalidade, segundo o 

Manual de Crédito Rural: 

 

O beneficiamento e industrialização da produção, inclusive aquisição de 

embalagens, rótulos, condimentos, conservantes, adoçantes e outros insumos, 

formação de estoques de insumos, formação de estoques de matéria-prima, 

formação de estoque de produto final e serviços de apoio à comercialização, 

adiantamentos por conta do preço de produtos entregues para venda, 

financiamento da armazenagem, conservação de produtos para venda futura 

em melhores condições de mercado e a aquisição de insumos pela 

cooperativa de produção de agricultores familiares para fornecimento aos 

cooperados; (Res 4.228 art 8º, MCR). 

 

 

E o Pronaf mais alimentos está destinado a promover o aumento da produção e 

da produtividade e a redução dos custos de produção, visando à elevação da renda da 

agricultura familiar, assim como dito em seu objetivo. 

Os créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens 

relacionados com a implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, 

armazenagem, transporte ou de serviços agropecuários ou não agropecuários, no 

estabelecimento rural ou em áreas rurais próximas, sendo passível de financiamento, 

ainda, a aquisição de equipamentos e de programas de informática voltados para 

melhoria da gestão dos empreendimentos rurais, de acordo com projetos técnicos 

específicos. (Resolução 4.107, MCR, 2016). 
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A agência Planaltina detém 50% dos financiamentos de Pronaf do BRB e 

percebe-se a grande queda desses financiamentos nos últimos um ano e meio conforme 

figura 3. A agência possui a seguinte quantidade de operações liberadas entre 2013 e 

junho de 2016: 

 

Figura 3 – Operações de crédito Rural, Pronaf, na agência Planaltina/DF 

 

 

Fonte: a autora. 

 

4.2 Aspectos limitantes à operacionalização do Pronaf 

 

4.2.1 Tempo do fluxo do processo 

 

No referencial teórico deste trabalho levantam-se estudos anteriores que falam 

da falta de preparação dos bancos para atender uma classe mais necessitada, que é o 

caso da agricultura familiar, devido à necessidade de se exigir garantias e os mesmos 

terem dificuldade em consegui-las. Comenta-se também sobre os entraves detectados, 

como trâmites burocráticos do próprio processo e a necessidade de se rever a 

operacionalização do programa e da utilização desse recurso, que deve ser usado de 

forma eficiente pelos produtores. 
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Ao tratarmos do processo executado até a liberação do crédito, desde a demanda 

na EMATER, percebe-se a insatisfação com a agilidade pelos assistentes técnicos e 

beneficiários. 

Para os agricultores, em sua maioria, esse processo leva cerca de dois meses. 

Sendo que para um dos entrevistados já levou até seis meses e outro teve problemas 

com o seu primeiro financiamento, porque começou do zero, não possuía nada e não 

tinha uma garantia real, o que ocasionou oito meses de espera até o crédito ser liberado. 

Para melhoria desse aspecto, os agricultores sugerem que o profissional da 

agência poderia ter mais autonomia para avaliar a documentação quando um deles 

afirma que ―dentro do banco eles pecam em só nos avisar quando essa documentação 

chega na ―central‖‖, que seria a CERAG.  E outro da o seguinte exemplo: ―se eu pego 

um investimento para comprar um trator no prazo de dez anos e um custeio, no prazo de 

um, caso eu não consiga o recurso do custeio a tempo de plantar certinho, acabo não 

conseguindo o dinheiro para parar a parcela do investimento. O nosso trabalho tem 

tempo e o prazo é fundamental.‖.  

Agricultores sugerem a renovação do financiamento de custeio, por exemplo, 

que é feito de forma anual, e poderia ser renovado sem a cobrança de toda 

documentação e projeto novamente. ―Facilitaria muito para o agricultor e agilizaria para 

o banco‖, conforme dito em entrevista. 

Os assistentes técnicos afirmam que já chegou há levar seis meses esse prazo, o 

que ocasionou perda de produção. A entrada em um dos financiamentos foi dada em 

setembro de 2015 e o crédito liberado em fevereiro de 2016, por isso a safra foi perdida 

e realizado apenas o cultivo do safrinha, trazendo prejuízo ao produtor. Mas a confecção 

do projeto pela EMATER também pode demorar, devido a alta demanda da região, 

como conta um dos agricultores.  

Questionando o banco sobre essa demora na liberação do crédito, percebe-se que 

as documentações pendentes são responsáveis pelo maior alongamento do tempo desse 

processo. A CERAG identifica as pendências e devolve o processo para a agência para 

regularização e isso ocorre quantas vezes forem necessárias. Outro aspecto que pode 

aumentar o prazo é o fato da própria análise, que pode subir para outras alçadas do 

banco.  

Mas esse prazo costuma ser cerca de 20 dias, conforme afirma GERUR em 

entrevista realizada. Concordam que sabem das reclamações e pretendem dinamizar o 
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processo, tornando-o mais ágil principalmente para clientes que já são da carteira, assim 

como sugeriu um dos produtores. 

Em contradição com os agricultores, os gestores do banco afirmam que já 

chegou a levar de 3 a 12 dias esse processo, mas que para um cliente novo na carteira, o 

prazo é de cerca de 30 dias.  

 

4.2.2 Garantias e Licenciamento Ambiental 

 

As garantias servem como segurança para o banco caso o cliente não consiga 

liquidar a operação. Em trabalhos anteriores, como levantado no referencial teórico 

deste trabalho, um dos maiores entraves são as garantias exigidas.  

As possíveis garantias exigidas pelas instituições financeiras são listadas no 

Manual de Crédito Rural, 2016, como as seguintes: 

 

a) penhor agrícola, pecuário, mercantil, florestal e cedular; (Res 3.239; Res 

3.649 art 1º)  

b) alienação fiduciária; (Res 3.239) 

c) hipoteca comum ou cedular; (Res 3.239) 

d) aval ou fiança; (Res 3.239) 

e) seguro rural ou do amparo do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro); (Res 3.239; Res 3.556 art 11 I) 

f) proteção de preço futuro da commodity agropecuária, inclusive por meio 

de penhor de direitos, contratual ou cedular; (Res 3.738 art 1º) 

g) outras que o Conselho Monetário Nacional admitir. (Res 3.239; Res 3.738 

art 1º) (MCR, 2016). 

 

 

Segundo os técnicos da EMATER o meio mais utilizado é o avalista, tanto que 

todos os agricultores entrevistados utilizam esse tipo de garantia. Mas a EMATER 

afirma que mesmo assim, às vezes é difícil para o pequeno produtor conseguir o 

financiamento através de aval, pelo fato de não ter um. 

Um dos problemas levantados por todos os entrevistados sobre garantia, é a 

hipoteca, pois a terra não pode ser oferecida devido à falta de escritura. As áreas são do 

GDF e isso impede a vinculação junto à instituição financeira. 

Já o licenciamento ambiental é levantado como um problema antigo, que o 

agricultor familiar tinha dificuldade em conseguir devido à burocracia. 

Segundo o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), licenciamento ambiental é: 

 

Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo 

obrigatório pelo qual o órgão ambiental competente, no caso do DF, o 

IBRAM, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
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empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. (IBRAM, 2016). 

 

 

 E afirma também que realizar essas atividades sem a devida licença ambiental 

pode ocasionar crise e infração administrativa. 

 

4.2.3 Inadimplência e Desistência 

 

Foi definido como importante saber se os beneficiários já haviam tido problemas 

de pagamento e como o banco reagiu a esses problemas. Cinco dos produtores 

informaram que não tiveram problemas de pagamento, mas já passaram por situações 

complicadas. Sendo que apenas um afirmou não ter conseguido pagar em dia devido ao 

excesso de chuva, mas o seguro (PROAGRO) cobriu. E afirmou que o suporte do banco 

foi bom.  

O beneficiário explica que nesse caso é necessário comprovar o que aconteceu e 

avisar com certa antecedência que não conseguirá pagar devido à baixa receita. Assim é 

feita a renegociação das parcelas. O que leva o cliente a deixar de ser prioridade para o 

banco, segundo agricultor. 

A inadimplência é levantada pela maioria dos beneficiários como a causadora da 

burocracia e da demora do processo. Mas para os gestores a inadimplência é baixa e o 

que ocorre são problemas climáticos, assim como aconteceu com um dos entrevistados, 

e com pragas, que são passíveis de renegociação caso afete o pagamento das parcelas. 

Um aspecto levantado pela GERUR nesse caso é a falta de instrução dos 

agricultores para realização de um controle financeiro. Falta habilidade para administrar 

o recurso que se tem em mãos e isso é normalmente o que gera atraso nos pagamentos. 

A baixa escolaridade de forma generalizada pode afetar essa instrução sobre 

administração de recursos. Nesse caso, a EMATER poderia instruir mais se tivessem 

um pessoal maior, com tempo para ofertar o serviço. Os tornariam capazes de educar 

financeiramente os agricultores de forma mais presente e talvez melhorar esse aspecto. 

Planaltina detém 50% dos financiamentos liberados no banco e seus desvios de 

recurso são de índice baixo. Quando acontece, é na maioria dos casos por mudança de 

cultura sem aviso prévio, porque os beneficiários acham que determinado cultivo pode 

atingir um lucro maior que outro.  
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O entrevistado do banco também explica que dependendo do investimento, 

como uma máquina, por exemplo, o crédito pode ser liberado diretamente na conta da 

empresa, o que evita desvios. 

 A visão da agência sobre isso é interessante, o gerente afirma ter alcançado 225 

clientes em dois anos, de Pronaf. Fala sobre a dificuldade de retorno financeiro que tem 

visto ultimamente e percebe que os clientes estão se reorganizando, pois os custos 

aumentaram e muitos preços não acompanharam esse aumento. Afirma que o crédito 

ficou mais seletivo em 2015, assim como foi confirmado pelos beneficiários. Contam 

que os clientes que atrasam ou refinanciam, ficam mais restritos ao crédito, porque o 

banco definiu que a solução para os maus pagadores não é oferecer mais recursos e sim 

incentivá-los a acertar as dívidas. 

Foi questionado aos gestores o motivo e a quantidade de desistências dos 

agricultores familiares ao se interessarem pelo programa e de que forma isso causa 

impacto. 

Conforme entrevista, a empresa de assistência técnica mais procurada é a 

EMATER por prestar um serviço de qualidade e sem custos. Muitas vezes o projeto 

elaborado por eles mostra que não é viável o tipo de produção desejada pelo produtor e 

juntos buscam alternativas mais rentáveis. Isso acontece quando os agricultores querem 

se ―aventurar‖, cultivar o que não conhecem ou quando nem sabem o que produzir e 

sugerem algo que proporcione retorno financeiro. 

Os agricultores que estão inseridos no programa não desistem, mas alguns 

novos, quando conhecem a burocracia e a demora, acabam desistindo. Sendo que a 

maioria das desistências o motivo é a documentação necessária, assim concordam todos 

os entrevistados.  

Um dos assistentes técnicos conta que o produtor é de ―momento‖ e isso faz 

com que ao se interessar pelo crédito, outros se interessem também, mesmo sem 

necessidade e isso leva a indeferimentos ou desistências, afinal, cada um tem o seu 

perfil e tipo de produção, segundo EMATER. 

Os gestores do banco estão em concordância sobre um dos motivos de 

desistência ser a documentação, além de outros fatores levantados pela GERUR, como, 

o fator ambiental, que foi facilitado pela DCAA, a vida dele (não podem ter dívidas com 

a união), a real necessidade do recurso e as garantias. O financiamento deve ser 

oportuno, necessário e produtivo, como afirma o gestor com base no Manual de Crédito 
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Rural e caso não seja, o processo é indeferido. No último ano, 2015, de 60 a 70% dos 

clientes concretizaram a liberação do recurso.  

 

4.2.4 Acompanhamento técnico 

 

Após o fim desse prazo e com o recurso nas mãos dos beneficiários é realizado o 

atendimento e acompanhamento técnico realizado pelo banco e pela assistência técnica. 

Foi identificada quantidade pequena de técnicos por região, o que segundo um dos 

entrevistados é suficiente para atender a demanda, mas não faz possível a oferta do 

trabalho. O número de famílias por técnico já está um pouco acima do estabelecido, que 

são 80 por técnico, mas até então, conseguem atender. 

Na região do Núcleo Rural Taquara, são três técnicos responsáveis por 86 

investimentos e 51 custeios e no Pipiripau, são quatro (4) funcionários para o 

atendimento em 700 famílias, aonde dividem o serviço por região.  

A empresa de assistência técnica reconhece que deveria haver um maior controle 

de visitas. Pode-se perceber falta de tempo e organização para realizar as atividades 

como são exigidas. Eles cumprem, mas de uma forma livre, sem muito controle. Um 

dos entrevistados afirma que devem fazer duas supervisões ao ano da produção, às 

vezes deixam de fazer uma delas, mas acompanham a produção como um todo.  

Os beneficiários não percebem uma rotina por parte da EMATER, mas de forma 

alguma reclamam do serviço, pelo contrário, elogiam, pois quando chamam eles 

atendem. Sobre as visitas do banco, percebe-se que ela é realizada no início da atividade 

e depois raramente. Dois dos agricultores levantaram a falta que isso faz e sugere que 

talvez um maior acompanhamento do banco diminuísse a inadimplência e diminuísse a 

burocracia. 

Em contradição do que é dito pelos beneficiários, a GERUR afirma que realizam 

as visitas conforme exige o manual. Por exemplo, se o manual exige que fiscalize dez 

por cento da produção, essas visitas serão realizadas e no caso do Pronaf, buscam 

aumentar o número de vezes, porque consideram que o banco tem papel de educar 

financeiramente o cliente.   
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4.2.5 Comunicação entre os envolvidos no Pronaf - BRB 

 

É importante identificar pontos fortes e fracos na relação entre as áreas gestoras 

(banco e assistência técnica) ao se estudar a gestão desse programa. E foi constatado 

que a relação entre banco, EMATER e beneficiários é satisfatória, exceto algumas 

falhas. Que conforme entrevista, acontecem, muitas vezes, por falta de automatização 

no banco, que possui um controle bastante manual. 

Constata-se que o beneficiário é satisfeito com o atendimento do banco e da 

assistência técnica. Enxergam o gerente do banco como amigo e o os funcionários da 

EMATER como mais amigos ainda, por estarem com eles há muito tempo na maioria 

das vezes.  

A agência, que está fortemente ligada ao cliente e a EMATER afirma que 

Planaltina conta com seis escritórios da EMATER e seus projetos favorecem os 

agricultores, pois é raro um indeferimento do banco por incapacidade de pagamento. 

Prestam um auxílio acima do esperado. 

A GERUR conta que a EMATER é bastante integrada e participa efetivamente 

de palestras e cursos em parceria com o banco, o que fortalece essa relação. Afirma que 

com o apoio deles de 2010/2011 foram de R$ 0,00 para R$ 15 milhões, atualmente. 

Conta que é uma relação realmente produtiva e que apesar de serem autorizados a 

cobrar 2% do valor do projeto para assistência técnica, a maioria das vezes fazem o 

serviço de forma absolutamente gratuita. 

O assistente técnico explica que a comunicação falha com o banco dificulta o 

acompanhamento correto nas propriedades e deu como exemplo o seguinte: 

―acompanhamos o agricultor até o momento da entrega de toda documentação ao banco, 

depois disso, o crédito é liberado, o produtor não nos comunica e nem o BRB, que 

deveria nos enviar uma cópia do contrato, para identificarmos os dados, como foi 

realmente negociado e realizar o acompanhamento da produção a partir disso, até para 

atender a própria exigência do banco, depois a produção ―passa‖ e não temos como 

fiscalizar e somos cobrados por isso.‖.  

Para melhor entendimento do que ocorre dentro do banco, foi levantado o 

aspecto de divisão de atividades. Entre eles, todos concordam que o banco é bem 

setorizado e depois da reformulação, com a criação da CERAG, há dois anos, tudo 

melhorou. Pois ficou a área responsável pela gestão (GERUR), documentação 
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(CERAG) e a agência como a ponta do negócio. Antes a GERUR ficava sobrecarregada 

e o controle era pequeno.  

A quantidade de funcionários, que é importante ao se tratar de gestão é 

suficiente dentro do banco para o momento da economia atual, mas que já foi 

insuficiente, principalmente na CERAG, segundo os gestores. 

Os gerentes dos setores, CERAG, GERUR e agência contam que como forma de 

controle das atividades dos funcionários existem ferramentas de controle interno, de 

avaliação, que servem como feedback a eles, reuniões periódicas e acompanhamento 

individual. Um ponto interessante levantado pela GERUR é que ―todos pensam da 

mesma forma. É fundamental alinhar os pensamentos sobre o manual, para que todos 

trabalhem em sincronia, por isso, realizamos reuniões de 40 em 40 dias. Esse é o nosso 

desafio.‖. 

 

4.3 Aspectos facilitadores 

 

4.3.1 Importância do Pronaf 

 

Para os agricultores familiares o programa é de suma importância e a gratidão 

deles ao Pronaf é perceptível nas entrevistas. Todos afirmam que sem ele não estariam 

onde estão hoje e que foi o primeiro passo para bons resultados. Defendem como 

importante o aumento da renda e a vida digna, como a introdução dos filhos em boas 

escolas e a ajuda no crescimento da produção com consequente inserção ao mercado. 

Um dos beneficiários entrevistados cultiva hortaliças hidropônicas e deu como 

exemplo de importância do programa, o aumento da própria produção, dizendo: ―Há 

dois anos, comecei com quatro estufas, com o primeiro financiamento através do 

Pronaf, hoje tenho doze e revendo para grandes redes.‖ Outro ressalta a importância 

afirmando que é um capital importante de se ter, pois o tempo que ficou sem o crédito 

poderia ter crescido ainda mais. Assim como outro agricultor conta que em sua família, 

o crédito rural foi passado de geração para geração afirmando que ―ajudou muito minha 

família. Meu pai trabalha com esse tipo de crédito desde 1986 e nunca paramos.‖. O 

crédito ao qual o entrevistado se refere é o crédito voltado ao pequeno agricultor, que na 

época, se tratava de outra linha de financiamento, não o Pronaf, que surgiu depois e 

passou a ser utilizada. 
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Para os gestores, o programa tem a importância de fomentar a agricultura. O 

programa junto a outros projetos governamentais como (Programa de Aquisição de 

Alimentos) PAA e (Programa Nacional de Alimentação Escolar) PNAE alavancam a 

produção do agricultor iniciante. A compra pelo governo não é suficiente para manter, 

mas importante para impulsionar.  

O Pronaf é a linha mais utilizada pela agricultura familiar e graças a ela a região 

do Núcleo Rural Taquara é a maior produtora de pimentão, pois o programa permite 

injetar recursos e tecnologia na mesma, conforme afirma EMATER. 

Um aspecto interessante levantado por um dos beneficiários foi à segurança do 

crédito. Ele confia no seguro oferecido junto ao financiamento para caso ocorra 

problemas e dificuldades na produção, o que exige do banco, uma boa administração do 

mesmo. 

 

4.3.2 Fundo de Aval 

 

Foi detectado em trabalhos anteriores que as garantias exigidas pela instituição 

financeira causavam transtornos em diversas regiões e até hoje é uma dificuldade. Na 

cidade estudada, com o banco BRB, podemos concluir que existem dificuldades, mas 

acabam outras opções facilitam esse aspecto, como o fundo de aval. 

Segundo notícia lançada pelo BRB, o Fundo de Aval do Distrito Federal 

(FADF) foi lançado pelo BRB em 17/05/2013 e por isso foi o primeiro banco a utilizar 

essa garantia complementar do governo. Tem o intuito de suprir a necessidade de uma 

garantia, facilitando o acesso ao crédito. (BRB, 2013). 

É utilizado para os seguintes tipos de financiamento: operações de investimentos 

agropecuários; operações de custeios agropecuários; operações de crédito para 

comercialização de produtos. E para dar entrada na utilização do fundo, o cliente deve 

procurar a EMATER local e preencher uma carta proposta e aguardar análise da mesma, 

depois disso é só se dirigir a uma agência com a carta junto ao projeto técnico. A taxa 

cobrada por esse fundo é de 0,5% do valor da garantia ofertada e não é concedido novo 

aval antes da quitação da que está em aberto. (BRB, 2013). 

Em uma notícia do site do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), falam o seguinte sobre o fundo: 
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A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri/DF), utilizando os 

recursos do Fundo de Aval do Distrito Federal (FADF), no exercício de 2015, 

garantiu benefícios a 22 produtores familiares em  operações de 

investimentos e custeio na área rural do DF no valor total de R$ 471.386,23. 

Essa iniciativa da Seagri alavancou um investimento em projetos no 

montante de R$ 2.024.125,42. Os financiamentos obtidos junto ao Fundo de 

Desenvolvimento Rural (FDR) e ao Banco Regional de Brasília (BRB) têm 

prazos para pagamento que variam de três a oito anos, com a carência de até 

três anos e juros de 3% ao ano - sendo que as parcelas variam de mensais, 

trimestrais, semestrais e anuais. (MAPA, 2015). 

 

 

Em entrevista os gestores explicam que o fundo de aval foi criado para servir 

como um ―avalista‖, aonde o próprio cliente contribui financeiramente e gera um fundo 

com valor determinado, um deles conta que é como uma garantia complementar. Caso 

se financie um caminhão ou um trator, que são dados em garantia (penhor), o fundo de 

aval pode complementar essa quantia. 

A EMATER realça um problema no fundo, dizendo que ele possui um limite de 

recursos que acaba beneficiando uns mais que os outros, por exemplo, um produtor 

pega utiliza um valor ―x‖ do fundo e o outro acaba tendo direito a menos que esse valor, 

pois o fundo é liberado em quantidade pré-determinada e se esgota.  

Um dos beneficiários que utilizou o fundo, conta que foi bem difícil o processo 

para utilização, pois a carta de aval deveria estar igual ao projeto e frequentemente à 

secretaria do DF modificava a carta, assim foi preciso alterar o projeto várias vezes, o 

que foi bastante desgastante, além de ter ficado nítido a falta de comunicação entre os 

órgãos, nesse aspecto. 

 

4.3.3 Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) 

 

O PROAGRO, já utilizado por um beneficiário entrevistado e citado pelo banco 

nas entrevistas, é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária que garante a 

exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, 

quando surgem barreiras à liquidação do financiamento devido a condições climáticas, 

pragas e doenças. 

O programa foi criado pela Lei 5.969/1973 e regido pela Lei Agrícola 

8.171/1991, ambas regulamentadas pelo Decreto 175/1991. É um seguro público 

destinado a atender os pequenos produtores vinculados ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas operações de custeio agrícola, 

que passou a cobrir também as parcelas de investimento, financiadas ou de recursos 
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próprios, na forma estabelecida pelo CMN, conforme estabelecido pela Lei nº 

12.058/2009‖. (MAPA, 2016). 

É de responsabilidade da instituição financeira a adesão do mutuário ao 

Programa, a cobrança do adicional, as análises dos processos e a decisão dos pedidos de 

cobertura e posteriormente o encaminhamento dos recursos à Comissão Especial de 

Recursos – CER (única instância administrativa do PROAGRO), dos pagamentos e 

registros das despesas. (MAPA, 2015). 

O fundo financeiro do PROAGRO é constituído por: contribuição dos 

beneficiários do Programa, denominada Adicional do PROAGRO; as previstas no 

Orçamento da União alocadas ao Programa; provenientes das remunerações previstas no 

regulamento; receitas auferidas com a aplicação das disponibilidades do Programa em 

títulos públicos federais. (MAPA, 2015) 

Segundo o Manual de Crédito Rural a partir de 1º de julho de 2015 os 

empreendimentos com custeio agrícola financiado deverão ser contratados 

obrigatoriamente com enquadramento no Proagro ou em modalidade de seguro rural, até 

o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (MCR 16.2.2B-b). E pode contar com 

cobertura pode ser de até 100%, independente da época de adesão ou do histórico de 

enquadramentos. 

 

4.3.4 Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária – DCAA 

 

 Entre os aspectos facilitadores do Pronaf no BRB está a Declaração de 

Conformidade da Atividade Agropecuária em terras do DF – DCAA, que substitui o 

licenciamento ambiental. 

 Trouxe maior agilidade ao processo e beneficiou todos os envolvidos. O 

requerimento é feito com o auxílio do assistente técnico que deve assinar junto ao 

agricultor o pedido e enviá-lo a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (SEAGRI). 

 O IBRAM pode visitar a propriedade quando quiser e caso haja descumprimento 

da legislação ambiental são aplicadas penalidades, como a suspensão da própria DCAA. 

É válida por cinco anos, podendo ser renovada. 
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4.3.5 Taxas e prazos de reembolso 

Percebe-se, ao estudar o programa, que outro aspecto relevante são as taxas e 

prazos de reembolso. Elas são atrativas e sobre isso todos os agricultores, exceto um, 

concordam.  

Mas apesar disso, em análise sobre as entrevistas e documentos é possível 

perceber que talvez, as taxas, possam ser um dos motivos para a diminuição do interesse 

em financiamentos através do Pronaf, principalmente pelo aumento e o atual momento 

econômico do país. 

O novo Plano Safra foi divulgado com um aumento nas taxas, mas entre os 

beneficiários entrevistados, todos obtiveram o crédito com as taxas no valor do 

divulgado no Plano 2014/2015, conforme tabela: 

 

Tabela 2 – Taxas e prazos de reembolso 

 

Fonte: Plano Safra (2014/2015) 

 

 Os beneficiários concordam que as taxas são acessíveis porque ficam abaixo do 

valor da inflação. O agricultor que não concorda com o valor da taxa, diz o seguinte: ―os 

juros ficam escondidos, por isso são altos. Achamos que é baixo, mas não é, tinha que 

ser mais baixo. O Brasil só coloca para arrebentar. Nos outros países existe subsidio. Na 

Ceasa, por exemplo, que vou desde 1991, quando mudam a política, sofro a beça, pois 
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colocam quem não sabe nada de produtor rural para administrar o local. Esse é um 

problema do Brasil.‖. 

Já os gestores concordam que é uma taxa baixa, facilitadora, acessível e ótima. 

Exemplificam dizendo que o reembolso de até dez anos para investimentos é o grande 

diferencial e que apesar do aumento de três para cinco por cento, as taxas continuam 

baixas.  

O gerente da agência afirma que nunca viu nada melhor. O prazo é dilatado e a 

taxa é a mais baixa comparada as outras carteiras. Conta que no último ano a maioria 

dos financiamentos saíram com a taxa a dois por cento, enquanto a inflação fechou em 

dez por cento. 

Também foi questionado na pesquisa sobre os recursos liberados pelo programa. 

Todos afirmam que são suficientes e muitos tem o bom senso de dizer que só pegam o 

necessário apesar de ser possível o acesso a uma quantidade maior de recursos. 

 

4.4 Visão dos envolvidos sobre o Pronaf 

 

Os agricultores veem como positivo a geração de renda, o crescimento, o 

reconhecimento da classe, a qualidade de vida, as condições de pagamento e as taxas. E 

como limitações concordam com a burocracia e com a comunicação falha entre os 

órgãos governamentais. 

Os assistentes técnicos falam sobre problemas como ―pegar‖ a dificuldade do 

produtor para eles, como a angústia pela demora da liberação ou alguma falta de 

documentação, além da logística, como carros, que muitas vezes faltam para realização 

das visitas e talvez a inclusão de pelo menos mais uma pessoa para ajudar no 

atendimento as famílias. Pode-se entender com isso, que a EMATER é realmente 

parceira do produtor e preocupada com sua produção e seu crescimento. 

Os assistentes técnicos reconhecem que para melhorarem seu trabalho, 

precisariam montar um calendário para supervisionar as propriedades, o que serviria 

como algo para os obrigarem a cumprir uma rotina, o que permitiria uma assistência 

técnica ainda mais presente. Sugerem também a melhoria do seguro PROAGRO, as 

garantias facilitadas e o menor juro, apesar de muitos concordarem com a taxa baixa 

seria outro fator a ser revisado e aprimorado. 

As áreas do banco concordam que a maior dificuldade deles perante as 

atividades que devem realizar são com relação aos documentos. A CERAG, por 
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exemplo, levanta o problema das garantias, e conta que é difícil até entender certas 

certidões de imóveis, por serem muito antigas, mesmo com a ajuda da EMATER 

quando, por exemplo, inclui na DAP que ele é posseiro da terra.  

Assim como o resto dos entrevistados afirmam que essa documentação é um 

entrave e o gerente da agência explica que entre as documentações exigidas pela 

legislação do programa estão as garantias reais, que tornam o programa mais 

burocrático e dificulta a gestão. 

A CERAG afirma que pode estar sempre trabalhando com a agilidade e a 

segurança nas montagens e confecção de documentos. E a área técnica (GERUR) 

entende que deveria aprimorar a comunicação com a assistência técnica (EMATER), 

assim como o dinamizar os processos, como concorda o gerente da agência quando fala 

sobre automatização. E usa a frase: ―deveríamos gastar menos tempo braçal e mais 

tempo tomando decisões.‖. 

Um dos aspectos levantados por todos os entrevistados como uma possível 

facilitação para o aumento de clientes e permanência dos já beneficiários seria a 

desburocratização. Alguns afirmam que não sabem até onde isso é possível, mas 

concordam que seria uma das maneiras mais eficientes de se expandir a agricultura 

familiar na região. 

Para finalizar fez-se um levantamento numérico sobre a qualidade do programa e 

sobre a sua gestão (envolvendo instituição financeira, assistência técnica e governo) 

para todos os entrevistados.  

É curioso o fato de apesar das reclamações, as notas serem relativamente altas. 

Fica nítida a importância da gestão de qualidade no programa. As dificuldades e os 

entraves estão claramente ligados à gestão e as notas quanto à ―gestão do programa‖ 

quando comparadas com ―programa‖ é inferior em sua maioria sob o ponto de vista de 

todos os envolvidos no processo. 
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Para melhor entendimento, segue tabela com as notas dadas pelos entrevistados: 

 

Tabela 3: Avaliação do Pronaf 

 

Fonte: a autora. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do apresentado nesta pesquisa é possível identificar aspectos positivos e 

negativos na gestão do Pronaf na região de Planaltina/DF com o Banco de Brasília – 

BRB. É importante afirmar que o programa consegue cumprir o que propõe, mas de 

forma bastante burocrática e essa burocracia vem aumentando e dificultando o acesso 

dos beneficiários. 

Entende-se que a ideia do programa e seus resultados são de maneira geral, 

satisfatórios, mas quando reunimos os problemas apresentados como limitantes do 

processo, que se resumem em burocracia, percebe-se que a gestão poderia ser 

aprimorada. 

Um dos aspectos levantados como barreira de uma boa operacionalização do 

programa é o fato da automatização dos processos dentro da instituição financeira. 

Talvez, seria importante um sistema que integrasse todas as informações dos processos, 

em que através de um número de acesso, por exemplo, fosse possível acompanhar o 

andamento não apenas pelo banco, mas pela EMATER, pelos órgãos governamentais 

que influenciam e até mesmo pelo próprio cliente. Mas isso vai além, a mudança 

deveria começar dentro do BRB, com a dinamização do modo de trabalho, deixando de 

lado a utilização de planilhas manuais, que recorrem de muitos erros humanos, para um 

sistema, que pode ser simples e tenha a função de auxiliar na confecção e controle de 

documentos.  

Avaliação de 0 a 10 dos participantes do PRONAF na região de Planaltina-DF, no caso estudado 
sobre o BRB 

MÉDIA 
QUESTÕES  

EMATER BANCO BENEFICIÁRIOS 

PIPIRIPAU TAQUARA 
GERUR 

(GERENTE) GERUR  CERAG AGÊNCIA 1 2 3 4 5 6 

PROGRAMA 8 7 9 10 7 7 9 9,5 9 10 10 10 8,791667 

GESTÃO DO 
PROGRAMA 5 7 9 8 6 7 8 8 7 8 10 8 7,583333 
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São opiniões que de fato precisam ser analisadas pela própria instituição 

financeira, afinal, pode não ser viável economicamente, mas com certeza, seria viável 

para o desenvolvimento do crédito rural neste banco, ainda mais, se esse sistema 

abrangesse as demais linhas de financiamento rural. O banco ganharia tempo com a 

tomada de decisões e demandaria menos para trabalhos ―braçais‖. 

E é a partir de então que surge outra ideia, o novo desafio é evidenciado neste 

trabalho, é necessário que a relação entre os envolvidos no processo de gestão seja mais 

institucionalizada. Grisa e Schneider (2015) afirmam que os movimentos sociais e 

sindicais da agricultura familiar continuam na contemporaneidade e vão acionando 

estratégias de protesto e reinvindicações. E é por esse novo desafio que as lutas sociais 

devem continuar. 

É necessário estar sempre em adaptação, à gestão precisa inovar e entender a 

quem ela atende. A gestão pública criou o programa afim de atender uma classe com 

renda mais baixa, dificuldade de inserção ao mercado e entre outras variáveis. Então, 

essa administração deve selecionar de forma adequada quem colocará em prática as 

ideias e os que forem selecionados devem estar prontos para executá-las de forma 

oportuna e eficiente. 

Percebe-se, por exemplo, ao serem realizadas as entrevistas, que a agricultura 

familiar atendida pelo programa no BRB não atende a classe mais necessitada em sua 

maioria. Muitos já deixaram de ser agricultores puramente familiares porque contam 

com funcionários e seus meios de produção e comercialização estão visivelmente 

evoluídos, envolvendo até meios de transporte para escoamento da produção.  

Então, pode ser que a afirmação de Guanziroli (2007) esteja certa ao dizer que o 

programa estaria privilegiando a propriedade familiar eficiente em detrimento dos 

marginalizados. Mas o estudo foca em um número pequeno de propriedades, por isso, 

não é possível confirmar com exatidão. 

Isso traz a ideia de que a gestão está sendo executada de maneira incoerente. 

Com certeza os entrevistados alcançaram o que possuem hoje através do recurso 

fornecido pelo programa, mas os próprios afirmam que a burocracia só aumenta. O que 

dificulta a entrada dos que estão começando agora, sendo que eles sim seriam o foco do 

Pronaf. 

Conclui-se também que mesmo que todos os beneficiários achem que esse 

processo foi dificultado pela inadimplência, o banco afirma que ela é baixa e quando 

ocorre é pela inexperiência na administração de recursos e pelo desvio de projeto, por 
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exemplo, da mudança na cultura a ser cultivada. O que é contraditório entre 

beneficiários e banco. Mas de toda forma, é perceptível a queda de financiamentos na 

agência Planaltina e isso se dá pelo menor interesse tanto do banco, quanto do 

beneficiário. Deixando ainda a dúvida de quais são exatamente as variáveis que 

influenciam claramente nessa forte baixa, que não foi possível esclarecer por falta de 

um controle firme quanto às operações e opiniões diferentes constatadas nas entrevistas. 

Então, pode-se entender que o problema administrativo é um dos entraves, mas 

não somente pelo banco, que oferta o recurso, mas em quem o recebe e o aplica 

também. É preciso que o agricultor tenha controle sobre o que pretende produzir e de 

fato siga o projeto técnico. Que é o momento que se torna fundamental o trabalho da 

EMATER, prejudicado devido à estrutura e o baixo número no quadro de funcionários, 

como foi evidenciado neste trabalho.  

O assistente técnico deveria ser mais bem valorizado pela gestão pública, porque 

é notável o ―amor‖ que eles possuem pelo agricultor familiar e o quanto buscam estarem 

presentes na produção. 

Com relação ao banco, pode-se perceber que quando existia uma gerencia 

voltada para a agricultura familiar as visitas eram mais frequentes, mas que o quadro de 

funcionários foi ajustado devido ao momento da economia do país.  

Talvez, uma solução para o problema da inadimplência e desenvolvimento da 

agricultura familiar junto ao assistente técnico seria uma nova política pública, voltada 

para o atendimento mais eficiente tanto das instituições financeiras, quanto da 

assistência técnica na propriedade. Os beneficiários e os técnicos da EMATER afirmam 

que o suporte é fundamental. E com acompanhamento mais próximo, a produção 

poderia obter maior lucro e consequentemente, cair a inadimplência. Além de educar os 

mutuários quanto a administração dos recursos, que é um dos motivos levantados pelo 

banco, da inadimplência. 

Identifica-se também a tentativa de facilitação do banco com relação às garantias 

ao criar o fundo de aval, por exemplo. E a evidente a dificuldade de oferecer uma 

hipoteca como garantia por parte dos beneficiários.  

E por fim, é importante ressaltar que apesar dos problemas, o programa através 

do BRB fez com que essas e outras famílias crescessem e alcançassem um lugar no 

mercado. Todos os entrevistados estão em boa situação e começaram com o apoio do 

Pronaf. Além de que é possível ver o orgulho que eles têm pelo que conseguiram 

através do programa e a gratidão por isso. 
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APÊNDICE A 

 

 

Nome: Kharla de Abreu 

Curso: Gestão de Agronegócios – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

(FAV) 

Orientadora: Mireya Perafan 

Título do trabalho: A percepção sobre a gestão do Pronaf por parte de beneficiários do 

programa na localidade de Planaltina e de gestores do Banco de Brasília – BRB 

 

Roteiro de entrevista do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC 

A pesquisa tem como objetivo saber a opinião dos envolvidos no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) quanto a sua gestão. As 

respostas são confidenciais e serão utilizadas apenas para a pesquisa. Sua opinião é 

muito importante. 

 

Entrevistado:  

Localidade da propriedade/Onde moram:  

Quantas pessoas constituem sua família?  

Todas ajudam na atividade rural? Existem funcionários contratados?  

Quais atividades desempenham?  

Possuem outras atividades além da produção agrícola ou agropecuária? Quais? 

Desempenham outro tipo de atividade econômica?  

Qual o tipo de financiamento que utiliza?  

Telefone:  

Local:  

E-mail: 

Data: __/__/___ 

1. Como soube do programa pela primeira vez? 

2. Desde quando é beneficiário do Pronaf? 

3. Porque se interessou pelo financiamento? 

4. Poderia me relatar o que conhece do Pronaf: por exemplo, seus objetivos, como 
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funcionam? Está dirigido para quem? Ou outros aspectos que conheça do Programa. 

5. Segundo isso, (ou seja o que ele falou na questão 2) na sua opinião o Pronaf 

cumpre com seus objetivos? 

6. Caso não, o que acha que deva ser melhorado para que isso aconteça (cumprir 

seus objetivos)? 

7. Qual a importância do Pronaf para sua produção? 

8. A produção teve progresso desde que adquiriu o crédito pela primeira vez? Se 

sim, poderia descrever em relação ao que e com que intensidade? 

9. Poderia me relatar como foi o processo desde que tomou a decisão de solicitar o 

crédito até ele se fazer efetivo? Os passos, primeiros contatos, trâmites.   

10. Quanto tempo levou esse processo 

11. Mudaria ou melhoraria algum passo desse processo? Qual? Por quê?   

12. Quais são as garantias exigidas pelo programa? Foi fácil consegui-las? Mudaria 

algo a respeito? 

13. Já teve problemas financeiros e/ou produtivos que afetassem o financiamento 

14. Se sim, recebeu suporte de maneira oportuna e satisfatória? De que tipo? 

15. Em sua opinião, as linhas de crédito e a quantidade de recursos liberados são 

suficientes? 

16. Qual é a sua opinião sobre as taxas de juros e prazos de reembolso? Essas taxas 

e prazos favorecem ou limitam o acesso ao programa? Por quê? 

17. Poderia me descrever como se dá a relação com a Emater e com o BRB? 

18. Como é feito o acompanhamento pelos assistentes técnicos da Emater e pela 

área técnica do BRB? 

19. Que aspectos identifica como os mais positivos do  Pronaf? 

20. Em sua opinião, quais são as falhas/limitações mais relevantes que o programa 

apresenta? 

21. De 0 a 10, como você avalia o programa de maneira geral? 

22. De 0 a 10, como você avalia o quesito ―gestão‖ (desde a solicitação do crédito 

até a efetivação do recurso) em relação ao sucesso do programa? 

23. De 0 a 10, como você avalia o quesito ―gestão‖ (desde a solicitação do crédito 

até a efetivação do recurso) em relação às limitações enfrentadas pelo programa? 
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APÊNDICE B 

 

 

Nome: Kharla de Abreu 

Curso: Gestão de Agronegócios – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 

(FAV) 

Orientadora: Mireya Perafan 

Título do trabalho: A percepção sobre a gestão do Pronaf por parte de beneficiários do 

programa na localidade de Planaltina e de gestores do Banco de Brasília – BRB  

 

Roteiro de entrevista do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC 

A pesquisa tem como objetivo saber a opinião dos envolvidos no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) quanto a sua gestão. As 

respostas são confidenciais e serão utilizadas apenas para a pesquisa. Sua opinião é 

muito importante. 

 

Entrevistado:  

Cargo / Tempo no cargo: 

Telefone 

Local:  

E-mail:  

Data: __/__/___ 

 

1. Qual o seu conhecimento quanto aos objetivos do Pronaf? 

2.  O Pronaf tem como objetivo estimular a geração de renda e melhorar o uso da 

mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais 

agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias próximas. Em sua opinião, o programa cumpre o que é proposto? 

3.  Qual o seu papel e suas funções gerenciando o programa? 

4. Qual a importância do Pronaf dentro do setor comparado com outras linhas de 

crédito rural? 
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5. Quantos clientes em média possuem e como é o comportamento financeiro e 

produtivo dos mesmos? (Por exemplo, o pagamento das parcelas e o desenvolvimento 

do que foi proposto no projeto). 

6. (Ag) Quantos clientes em média/ano procuram saber sobre o crédito e quantos 

de fato concretizam o financiamento? OU (Cerag/Gerur) Quantos processos entram e 

quantos de fato têm o crédito liberado? Esse volume aumentou ou diminuiu desde que 

trabalha na área? 

7. Como acontece o processo desde a procura do cliente pelo programa até a 

liberação do crédito? Em quanto tempo se dá esse processo? 

8. Poderia me descrever qual é o processo, em termos de garantias exigidas e 

requisitos para aceder ao programa? Em sua opinião que pontos podem ser aprimorados, 

suspendidos e/ou acrescentados? 

9. Qual é a sua opinião sobre as taxas de juros e prazos de reembolso? Essas taxas 

e prazos favorecem ou limitam o acesso ao programa? Por quê? 

10. Poderia me descrever o procedimento utilizado com os assistentes técnicos? 

Existe uma parceria? Qual a sua opinião sobre essa relação? 

11. Como são definidas e distribuídas as atividades dentro da área de crédito rural na 

agência? E como são definidas e distribuídas entre as áreas que dão suporte (Gerur, 

Cerag, Agência)? Qual a sua opinião sobre isso? 

12. Quantas pessoas trabalham na sua equipe? O pessoal e os recursos são 

suficientes para cumprir prazos e metas? 

13. Como supervisiona as atividades? Existe um método para controle e um feed-

back das atividades?  

14. Em sua opinião, quais são as maiores dificuldades que enfrentam? O que 

ocasiona tais dificuldades? 

15. O que facilitaria o sucesso do programa? 

16. O que está dentro do alcance do seu setor que poderia ser melhorado? 

17. De 0 a 10, como você avalia o programa de maneira geral? 

18. De 0 a 10, como você avalia o quesito ―gestão‖ em relação ao sucesso ou 

limitações enfrentadas pelo programa? 

 


