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m julho deste ano foi lançado o oitavo 
Plano Safra da Agricultura Familiar refor-
çando o movimento, iniciado em mea-

dos da década de 1990, de reconhecimento pú-

Desde a primeira edição destes Planos, em 2003, 
observa-se o caráter prioritário assumido pelo cré-

Plano Safra disponibiliza R$ 16 bilhões para o Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

recursos, evidencia-se um movimento de redução 
das taxas de juros, aumento dos limites máximos 

-

-

era de R$ 60 mil e atualmente é de R$ 220 mil 

-
-

pouca expressão a nível nacional no número de 
contratos, mas receberam ampliação do limite 

-
-

“acelerar a modernização das propriedades fami-

de 2010 foram comercializados mais de 26 mil 

agricultura familiar, superando de forma expressi-

 A expressiva redução na taxa de juros, o 

dos agricultores no Programa e a criação de linhas 

E
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de agricultores familiares e em maior diversidade 
(de renda, de sistemas de produção e de ocupa-

-

-

-

observa-se uma retomada desta con-
centração, particularmente no Rio 

-
-

tado (em contraste, a média 

-
buição dos recursos totais do 

-
cio do Governo Lula –, distanciando-o 
dos demais estados (a diferença em relação ao 

-

detinha metade dos estabelecimentos agropecu-
ários da agricultura familiar, recebeu em 2006 

demonstra a desproporção entre valores aplicados 

vez mais, uma maior diversidade da agricultura 
-

não favoreça somente os agricultores familiares 
-

recida com o aumento dos recursos obrigatórios 

-

-
-

– microcrédito para agricultores com renda bruta 
anual familiar de até R$ 6 mil – apresentar uma 

-
-
-

-
torizados os contratos para o Mais Alimentos, 

-
bém sobre o destino dos recur-

-
ceder crédito por produto, 

-
mica da agricultura familiar, 

cuja reprodução está assentada 
em um sistema de policultura e em 

múltiplas atividades agrícolas e não 

não raro, os recursos do Programa são destinados 

-

novo Plano Safra, torna-se política permanente 

-

Se, por um

lado, é importante 

que, cada vez mais, uma

maior diversidade da 

agricultura familiar seja 

contemplada pelo PRONAF, 

por outro, é preciso ter cuidado 

para que esta ampliação 

não favoreça somente os 

agricultores familiares 

mais capitalizados.
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Se esses processos (endividamento, especializa-

será expandido para alguns países africanos com 
o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

hoje necessário para reduzir a vulnerabilidade da 
agricultura familiar, como o Programa de Garan-

-

garantir aos produtores uma estabilidade frente 

e assegurar a produção das intempéries climáticas 

de cultivos passou a ser coberto pelos programas, 
bem como, ampliou-se o limite de desconto dos 

extremamente relevantes para a reprodução da 
agricultura familiar, tributários das próprias carac-

-

-

este Programa atua na comercialização dos pro-
dutos da agricultura familiar ao viabilizar canais 
de escoamento da produção e assegurar preços 

e atendimento a pessoas populações em situação 

-

 Avaliações sobre este Programa indicam 
sua contribuição sobre a alteração da matriz pro-

e de consumo (mudança dos hábitos alimenta-
-

cuperação dos preços regionais, construção de 
novos canais locais de comercialização e forta-

e planejamento da produção agrícola, falta de 

liberação dos recursos e problemas de logística 

Ademais, o número de agricultores familiares be-
-

estes não se tornem “dependentes” deste merca-
do institucional como a única opção de comer-

mercado institucional se consolidou para a agri-
-

-
cação básica de toda a rede pública de ensino, 

-
damente R$ 1 bilhão será aplicado nessas com-

como um novo alento para esta categoria de agri-
cultores e o desenvolvimento rural em virtude do 

e da possibilidade de participação em mercados 

de conhecimento do programa e do mercado, ca-
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preciso fortalecer as organizações dos agriculto-
res e o controle social de ambos os Programas, 

clientelistas das instituições locais ou reproduzam 

-

desde 2003, alcançando R$ 626 milhões no Pla-

-

-
-

Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrá-

contratação de serviços privados de forma contí-
nua, com pagamento pela atividade mediante a 

de chamadas públicas, cooperativas de técnicos, 

demandas existentes, contribuindo para uma as-
-

políticas públicas para a agricultura familiar nos 

recursos aplicados e a diversidade de políticas 
criadas para além do crédito, contemplando co-

-

participação da agricultura familiar no Valor Bruto 
-


