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Agricultores familiares já contrataram R$ 15,2 bilhões na safra 2013/2014 – Site 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 20/03/2014 

 

É crescente o volume de crédito aplicado pelos agricultores familiares brasileiros. O 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) emprestou R$ 

15,2 bilhões nos oito meses da safra atual – de 1º de  julho de 2013 a 28 de fevereiro de 

2014. O valor supera o contratado no mesmo período em todas as safras anteriores e 

equivale ao recurso total aplicado pelo setor na safra 2011/2012. O número de 

operações contratadas também bateu o recorde do período e atingiu 1,4 milhão. 

“O total de contratações e o valor mostram, pelo terceiro ano consecutivo, o bom 

momento que vive a agricultura, de modo geral, e que os agricultores familiares 

continuam otimistas em relação a novos investimentos”, avalia o secretário da 

Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA), Valter 

Bianchini. “A projeção é que estaremos muito perto de aplicar todo o valor 

disponibilizado para a safra, de R$ 21 bilhões”, completa. 

O secretário observa que, nas operações contratadas, “há investimentos e custeio para 

ampliar produtividade e aumentar a produção e a renda, o que resulta em melhores 

condições de vida para toda a agricultura familiar e amplia a segurança alimentar do 

País”. Bianchini assinala uma conquista histórica para os movimentos sociais e a 

Marcha das Margaridas: as mulheres foram responsáveis por 25,6% das operações 

contratadas, com R$ 2,4 bilhões aplicados (18,8% do valor total emprestado até o 

momento). 

Dos R$ 15,2 bilhões, R$ 525 milhões são de operações coletivas ou contratadas por 

organizações econômicas da agricultura familiar. 

O aumento do volume de operações está relacionado com a adimplência dos 

agricultores familiares, aos movimentos sociais que representam a agricultura familiar, à 

melhoria das ações dos agentes financeiros que operam com o crédito rural do Pronaf, 

ao comportamento dos preços dos  produtos alimentares produzidos pelos agricultores 

familiares e aos mecanismos de seguro e de garantia de preços. 

Deve-se, ainda, aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), a exemplo 

da Chamada Pública n° 07, voltada para a promoção da agricultura sustentável na 

cadeia produtiva do leite. A chamada, no valor de R$ 122,2 milhões, beneficia 35 mil 

famílias produtoras de leite, em 13 estados. 

Custeio e investimento 

Do total de contratos, 888 mil foram de investimento (R$ 7,9 bilhões), enquanto 505 mil 

foram para custeio (o que corresponde a R$ 7,2 bilhões). 

Produção agrícola e pecuária 
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Dos R$ 15,2 bilhões contratados, R$ 8,6 bilhões foram destinados à produção agrícola. 

O valor financiado para a pecuária foi de R$ 6,5 bilhões. 

As informações do crédito contratado foram fornecidas pela Diretoria de Organização 

do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural (Diorf), Departamento 

de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro 

(Derop), do Banco Central, que gerencia o Sistema de Operações do Crédito Rural e do 

Proagro (Sicor). 

Incra disponibiliza lista de famílias assentadas aptas a acessar o novo Crédito 

Instalação – Site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). 21/03/2014 

 

O Incra disponibiliza, a partir desta sexta-feira (21), a relação de todas as famílias 

assentadas habilitadas a acessar o microcrédito orientado nos moldes da Medida 

Provisória nº 636/2013. Editada em dezembro do ano passado, a MP instituiu o novo 

Crédito Instalação, cujo regulamento está em fase final de discussão, trazendo 

condições mais favoráveis do que as atuais formas de operação para o público da 

reforma agrária. 

Os 12.289 beneficiários listados (clique aqui para acessar a relação) vivem em áreas de 

reforma agrária que estão sob a responsabilidade de 13 superintendências regionais do 

Incra. Os assentados terão prioridade no acesso aos novos créditos por não possuírem 

pendências junto ao sistema financeiro. 

Os recursos destinam-se ao desenvolvimento inicial dos assentamentos. Contemplam 

desde a instalação e aquisição de itens de primeira necessidade, bens e equipamentos até 

a viabilização de projetos produtivos. 

Conforme o modelo de Crédito Instalação proposto, os recursos serão depositados em 

contas individualizadas, com acesso direto pelo beneficiário por meio de cartão 

bancário. O novo crédito terá descontos assegurados para pagamento em dia e será 

adequado à realidade socioeconômica das famílias em processo inicial de implantação 

no assentamento. 

O Incra realizava entre 30 mil e 40 mil operações do Crédito Instalação anualmente. 

Com a nova regulamentação, a expectativa é a de é triplicar esse número, chegando a 

100 mil operações a cada ano. 

Perdão de dívidas 

A Medida Provisória nº 636/2013 também abriu a possibilidade de remissão (perdão) e 

renegociação de dívidas de assentados, beneficiários do Crédito Instalação – o que 

poderá ser feito por meio da Sala da Cidadania, novo portal de serviços do Incra, prestes 

a entrar em funcionamento. 
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A autarquia também publica, a partir desta sexta-feira, a lista dos primeiros assentados – 

indicados por projeto de assentamento – que tiveram a dívida perdoada, mediante 

procedimento contábil feito pelo Incra. Clique aqui para ver a relação. 

Conforme o Art. 3º da MP, foram perdoados os créditos de instalação concedidos a 

assentados desde 10 de outubro de 1985, ano de criação desse programa de crédito, até a 

data de publicação da medida, cujos valores originalmente concedidos, em uma ou mais 

operações, somem até R$ 10 mil (dez mil reais) por beneficiário. As exceções são as 

modalidades Aquisição e Recuperação/Materiais de Construção. 

Entre 24 de fevereiro e 7 de março, foi realizada uma capacitação em João Pessoa (PB) 

durante a qual houve o desenvolvimento da metodologia a ser usada para a remissão. 

Foram elaborados, nesta oficina piloto, os procedimentos contábeis para registro da 

baixa dos créditos concedidos no Sistema Integrado de Administração Financeira 

(Siafi). 

A próxima oficina será na Bahia, no período de 24 de março a 04 de abril. Encontros 

semelhantes ocorrerão em outras 11 superintendências que concentram o maior número 

de famílias endividadas no âmbito do Crédito Instalação. São elas: Amazonas, Ceará, 

DF e Entorno, Marabá (PA), Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará (Belém), 

Paraná, São Paulo, Santarém (PA). 

Incra divulga lista de famílias assentadas aptas a acessar o novo Crédito Instalação 

– Site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 24/03/2014 

 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) divulgou a relação de 

todas as famílias assentadas habilitadas a acessar o microcrédito orientado nos moldes 

da Medida Provisória nº 636/2013. Editada em dezembro do ano passado, a MP 

instituiu o novo Crédito Instalação, cujo regulamento está em fase final de discussão, 

trazendo condições mais favoráveis do que as atuais formas de operação para o público 

da reforma agrária. 

Os 12.289 beneficiários listados (clique aqui para acessar a relação) vivem em áreas de 

reforma agrária que estão sob a responsabilidade de 13 superintendências regionais do 

Incra. Os assentados terão prioridade no acesso aos novos créditos por não possuírem 

pendências junto ao sistema financeiro.  

Os recursos destinam-se ao desenvolvimento inicial dos assentamentos. Contemplam 

desde a instalação e aquisição de itens de primeira necessidade, bens e equipamentos até 

a viabilização de projetos produtivos. 

Conforme o modelo de Crédito Instalação proposto, os recursos serão depositados em 

contas individualizadas, com acesso direto pelo beneficiário por meio de cartão 

bancário. O novo crédito terá descontos assegurados para pagamento em dia e será 
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adequado à realidade socioeconômica das famílias em processo inicial de implantação 

no assentamento. 

O Incra realizava entre 30 mil e 40 mil operações do Crédito Instalação anualmente. 

Com a nova regulamentação, a expectativa é a de é triplicar esse número, chegando a 

100 mil operações a cada ano. 

Perdão de dívidas 

A Medida Provisória nº 636/2013 também abriu a possibilidade de remissão (perdão) e 

renegociação de dívidas de assentados, beneficiários do Crédito Instalação – o que 

poderá ser feito por meio da Sala da Cidadania, novo portal de serviços do Incra, prestes 

a entrar em funcionamento. 

A autarquia também publica, a partir desta sexta-feira, a lista dos primeiros assentados – 

indicados por projeto de assentamento – que tiveram a dívida perdoada, mediante 

procedimento contábil feito pelo Incra. 

Conforme o Art. 3º da MP, foram perdoados os créditos de instalação concedidos a 

assentados desde 10 de outubro de 1985, ano de criação desse programa de crédito, até a 

data de publicação da medida, cujos valores originalmente concedidos, em uma ou mais 

operações, somem até R$ 10 mil (dez mil reais) por beneficiário. As exceções são as 

modalidades Aquisição e Recuperação/Materiais de Construção. 

Capacitação 

Entre 24 de fevereiro e 7 de março, foi realizada uma capacitação em João Pessoa (PB) 

durante a qual houve o desenvolvimento da metodologia a ser usada para a remissão. 

Foram elaborados, nesta oficina piloto, os procedimentos contábeis para registro da 

baixa dos créditos concedidos no Sistema Integrado de Administração Financeira 

(Siafi). 

A próxima oficina será na Bahia, a partir desta segunda-feira (24) até 4 de abril. 

Encontros semelhantes ocorrerão em outras 11 superintendências que concentram o 

maior número de famílias endividadas no âmbito do Crédito Instalação. São elas: 

Amazonas, Ceará, DF e Entorno, Marabá (PA), Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Pará (Belém), Paraná, São Paulo, Santarém (PA). 

 


