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RESUMO
O crédito rural fundamenta-se em fomentar os investimentos rurais, o custeio, incentivar os métodos
produtivos, a comercialização dos produtos, o fortalecimento econômico, o aumento da produtividade
e a melhoria do padrão de vida. Nesse contexto, o PRONAMP oferecido pelo Governo Federal para
investimentos e custeio visa promover o crescimento das atividades rurais dos médios produtores,
proporcionando o aumento da renda e a geração de empregos no campo. Para o desenvolvimento da
pesquisa utilizou-se como base a pesquisa exploratória e descritiva, numa abordagem qualitativa
permitindo analisar a utilização do crédito pelo produtor. A pesquisa foi aplicada entre os dias 20 a 27
de maio, sendo o público alvo os produtores rurais de médio porte do Município de Ministro
Andreazza. Confirmou-se por meio da pesquisa o objetivo do PRONAMP, a importância do crédito
para os médios produtores e para o desenvolvimento no setor rural, uma vez que, permite ao agricultor
o aumento da produtividade de sua propriedade mediante investimentos nela realizados, gerando
benefícios como aumento da mão de obra com a contratação de assalariados e diaristas e também o
aumento da renda, ocasionada pelo aumento da produção.
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NATIONAL PROGRAM TO SUPPORT THE MEDIUM-SIZED
FARMER (PRONAMP): A STUDY IN THE CITY OF MINISTRO
ANDREAZZA
ABSTRACT
Rural credit is based on promoting rural investments, the cost, encourage production methods, the
marketing of products, economic empowerment, the rise of productivity and improve on standard of
living. In this context, the PRONAMP - National Program to support the Medium Parmer – which is
offered by the Federal Government for investment aims to promote the growth of rural activities of
medium-sized producers, providing an increase on income and employment generation in the
countryside. In this research it was used the exploratory and descriptive method, with qualitative

approach, analyzing the use of credit by the producer. The survey was conducted from 20 to 27 May,
being the target audience medium-sized farmers from the city of Ministro Andreazza. The purpose of
PRONAMP was confirmed through the research, the importance of credit to medium-sized producers
and for the development in the rural sector, once it allows the growth of productivity of farmers’
property as a result of investments on it, generating benefits and rise of manpower by hiring
employees and day laborers and also the increase in income, caused by the increase of production.
KEYWORDS: PRONAMP; Farmer; Rural Credit.

1 INTRODUÇÃO
O crédito rural como política pública disponibilizada pelo governo federal para
investimento e custeio nas propriedades, que tem como objetivo o crescimento das atividades
rurais para melhorias na renda das famílias e também o aumento de mão de obra no campo,
além de ter a finalidade de suprir às necessidades financeiras do custeio e da comercialização,
como também, as necessidades de capital para investimentos e industrialização de produtos
agropecuários.
Por meio do crédito segundo Capobiango et al (2012) é possível financiar atividades
produtivas, eliminando as precisões dos empreendedores, tendo em vista que ele também
possibilita a sustentação e a modernização dos sistemas produtivos. Essa modernização das
atividades agrícolas destacam as esferas produtivas e suas formas de produção, sabendo-se
que esse processo deu-se por meio de políticas agrícolas ligando a agricultura com demais
setores da economia ocasionando um aumento na produtividade agrícola.
Os recursos do crédito rural criam caminhos para o desenvolvimento e melhorias
nesta área, tendo como prioridade o desenvolvimento tanto social quanto econômico do setor
agropecuário, devendo-se também, incluir o desenvolvimento territorial sustentável, já que o
crédito rural proporciona formas e meios para que pessoas e organizações direcionem os
recursos financeiros internos e externos.
Com a finalidade de alcançar esses objetivos, uma das modalidades de crédito rural
disponibilizado pelo Governo Federal trata-se do Programa Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (PRONAMP). Tal programa tem como objetivo o crescimento das atividades
rurais com aumento na renda das famílias e geração de mão de obra no campo. Os recursos
disponibilizados são para investimento e custeio.
Diante de tais considerações, o presente trabalho apresentou a seguinte questão de
pesquisa: o que leva os médios produtores a aderirem o PRONAMP e quais suas perspectivas
com relação a essa modalidade de crédito?
Para responder a essa questão, o artigo teve como objetivo geral analisar o
PRONAMP no município de Ministro Andreazza, bem como motivos de contratação e os
benefícios gerados por essa modalidade de crédito rural para o desenvolvimento dos sistemas
produtivos.
Difundir os resultados desses investimentos nas propriedades rurais é cooperar para
que estudos dessa natureza ofereçam contribuições para discutir e avaliar em específico o
debate sobre a utilização do PRONAMP como política de auxílio à produção rural do médio
produtor. Percebe-se, que pouco é pesquisado a respeito deste assunto, principalmente no
tocante a trabalhos científicos, havendo uma necessidade de maior exploração do assunto,
pois, entende-se que os créditos do PRONANP possuem um papel importante para o
desenvolvimento socioeconômico dos médios produtores (BNDES, 1965).

Os principais resultados apontam que o PRONAMP contribui para o desenvolvimento
no setor rural, uma vez que permite ao agricultor o aumento da produtividade de sua
propriedade mediante investimentos nela realizados, gerando benefícios como, aumento da
mão de obra com a contratação de assalariados e diaristas e também o aumento da renda
ocasionada pelo aumento da produção, o crédito também permite melhores condições de
trabalho que da base para a qualidade de vida no campo.
2 DESENVOLVIMENTO DO CRÉDITO NO BRASIL
A história do crédito começa na época do Brasil Colônia onde o Banco do Brasil foi
à primeira instituição a financiar a abertura de empresas manufatureiras com o intuito de
movimentar o comércio brasileiro fazendo com que as empresas importassem matérias primas
e exportassem produtos industrializados. Essa instituição foi criada pelo Rei D. João VI no
ano de 1808. Passado alguns anos e já em 1851, o Banco do Brasil passou para a direção do
Visconde de Mauá com o intuito de convir ao Governo na criação de linhas de crédito nas
situações de extrema importância (GONÇALVES, 2007).
Através disso, segundo Antão e Campanholo (2011) na atual economia, o crédito
permite que valores sejam liberados tornando possível o aumento de negócios realizados, de
bens produzidos e consumidos. Que ao encontro disso, Capobiango et al (2012) afirmam que
o crédito é uma ferramenta que permite aos empreendedores uma forma de exercer um papel
ativo na economia. Entretanto, para que o crédito possa cumprir o seu real papel no que se
refere ao crescimento e desenvolvimento de um país deve ser dada a importância necessária
para as infraestruturas sociais e econômicas do mesmo. O crédito proporciona um meio para o
crescimento e o desenvolvimento econômico.
Miranda (2006) ressalta que o crédito é a ligação entre dois agentes econômicos, na
qual uma das partes é credora e a outra devedora, onde a mesma deixa a título de empréstimo
dinheiro, bens ou serviços, em troca de uma obrigação. No mesmo sentido Rosa Júnior (2006)
apud Antão e Campanholo (2011) definem o crédito como uma troca no tempo e não no
espaço, crédito é a permissão de usar capital alheio, crédito é o saque contra o futuro; crédito
confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para realizá-lo, crédito é a troca de
uma atual para uma prestação futura.
Para Martins (2009), uma das mais importantes linhas de crédito para o
desenvolvimento do país é o crédito rural, pois incentiva a produção, o investimento e a
comercialização agropecuária nacional. Que ao reafirmar isso Capobiango et al (2012)
destacam que o crédito é responsável pela origem de riqueza, ou seja, é fonte de origem de
recursos no país e, assim, as políticas públicas são propostas como ações que contribuem para
o crescimento do setor agropecuário na economia. Por meio do crédito é possível financiar
atividades produtivas, eliminando as precisões dos empreendedores, o qual também
possibilita a sustentação e a modernização das esferas produtivas.
3 CRÉDITO RURAL E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL
Em 1983, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou a
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), e tinha como
objetivo propor estratégias ambientais de longo prazo para se ter um desenvolvimento
sustentável por volta do ano 2000, a qual recomendou formas para que a preocupação com o
meio ambiente se transforme numa corrente entre países em desenvolvimento e países em
diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social, que desenvolva objetivos

comuns e interligados considerando a relação entre pessoas, recursos, meio ambiente e
desenvolvimento (LAYRARGUES, 1997; BRÜSEKE, 1994).
Começou então a ser visualizado nos anos de 1990 os primeiros resultados das
iniciativas tomadas em relação a problemas socioambientais da agricultura. Assim, surge
uma consciência em relação à destruição do capital de origem do planeta e as alterações dos
ecossistemas (ASSAD; ALMEIDA, 2004). Dessa forma, os bancos assumiram uma
importante posição no que diz respeito a desenvolvimento e o seu impacto no meio ambiente,
uma vez que são eles as principais fontes de recursos para implementação e crescimento de
empresas, dos produtores e empreendedores. Os bancos possuem meios a serem utilizados
como exigências para conceder crédito e também a utilização do recurso. Desta forma, os
bancos passaram a ligar seus produtos a uma imagem de conduta responsável e anunciaram
aos clientes e investidores, a adoção de princípios e sugestões nacionais e internacionais em
relação ao meio ambiente.
No entanto, Kageyama (2003), ressalta que a criação de produtos e serviços
destinados a novos mercados de desenvolvimento rural adere tecnologias inovadoras que
procura a redução de custos para a produção, reconstruindo a agricultura através de seus
estabelecimentos de acordo com as características regionais. Contudo, o processo de
modernização da agricultura e as melhorias introduzidas pela globalização apresentam uma
redefinição das ideias, costumes e hábitos das pessoas no campo, e que significa muito para
quem vive, trabalha e se reproduz no meio rural (SILVA; SILVA, 2012).
O meio rural não se desenvolverá apenas por meio de estratégias políticas,
econômicas, sociais e culturais, mas através de funções positivas baseadas nas sociedades
brasileiras e no processo de descentralização do crescimento econômico (BRASIL 2003).
Assim, Silva e Grossi (1998), afirmam que o desenvolvimento e a modernização das
atividades agrícolas, vêm passando por transformações e que, este processo se associa a
cadeia produtiva e as formas de produção. O processo de modernização da agricultura se deu
por diversas políticas agrícolas relacionando a agricultura com outros setores da economia,
aumentando a produtividade agrícola, incentivando o crescimento de mão de obra, deixando
de ser apenas de responsabilidade familiar passando a se tornar uma característica
individualizada da produção, uma vez que permiti que outras atividades sejam desenvolvidas
no campo.
Cazella e Búrigo (2009) destacam a importância de aderir no espaço brasileiro,
serviços financeiros com boa estrutura que consiga suprir a demanda por crédito. Isso
significa em outras palavras, o fortalecimento do desenvolvimento territorial sustentável, que
possibilita as pessoas e organizações manusear os recursos financeiros internos e externos.
O crédito rural em especial o PRONAMP busca investimento em bens ou serviços
cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos, ou ainda, na comercialização da
produção considerando que se trata de um recurso financeiro de longo prazo, e também
financiar as atividades de custeio das despesas de cada ciclo produtivo (ANTÃO;
CAMPANHOLO, 2011).
4 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO MÉDIO PRODUTOR RURAL
(PRONAMP)
O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) tem como
objetivo o crescimento das atividades rurais para melhorias na renda das famílias além do
aumento da mão de obra no campo, e associado a isso reafirmam Antão e Campanholo (2011)

que o crescimento da atividade rural permanecerá se o trabalho realizado na agricultura for
lucrativo. Para tanto, se faz necessário uma eficiência produtiva, gerencial, comercial e
organizacional. Desta forma, percebe-se a relevância do investimento na atividade rural que
tem como consequência a melhoria no desenvolvimento econômico e social, proporcionando
assim, o aumento da produção e da rentabilidade.
Nesse contexto, a classe média do campo é beneficiada com condições especiais de
acesso ao crédito, por meio do PRONAMP. O programa mantém a linha de crédito específica
para a classe média rural que inclui os produtores com renda bruta anual de até R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), com taxa de juros menores do que as
praticadas no crédito rural convencional (BANCOOB, 2013).
Na figura 1, apresentam-se as definições do PRONAMP, relacionando o objetivo, os
beneficiários e os itens que são financiados, dentre esses se destacam os pontos relevantes e
importantes para a aquisição do projeto por parte dos produtores rurais, bem como a
promoção do desenvolvimento das atividades rurais e as formas de investimentos.
OBJETIVO

Promover o desenvolvimento das atividades rurais dos médios produtores rurais,
proporcionando o aumento da renda e a geração de empregos no campo.
Investimentos individuais ou coletivos relativos a bens e serviços necessários aos
empreendimentos ligados diretamente com a atividade produtiva e de serviços,
tendo por intuito promover o aumento da produtividade e da renda do produtor
rural, ou economia dos custos de produção.

ITENS FINANCIÁVEIS

BENEFICIÁRIOS

Além de custeio, admitida a inclusão de verbas para atendimento de pequenas
despesas conceituadas como de investimento e manutenção do beneficiário e de
sua família e investimento, admitido o financiamento de custeio associado,
limitado a 30% (trinta por cento) do valor total do projeto.
Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) que explorem a terra na condição
de proprietário, posseiro, arrendatário e parceiro.
Tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua Receita Operacional
Bruta/Renda Anual originária da atividade agropecuária ou extrativa vegetal além
de que possuam renda bruta anual de até R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos
mil reais), considerando neste limite a soma de 100% (cem por cento) do Valor
Bruto de Produção, 100% do valor da receita recebida de entidade integradora e
das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e
fora dele e 100% das demais rendas não agropecuárias.
Figura 1: Definição do PRONAMP
Fonte: BANCOOB (2013).

Na figura 2, serão apresentadas as particularidades especificas do PRONAMP, onde
se destacam informações relacionadas a prazos, liberação do recurso, amortização da divida, a
origem dos recursos financiados entre outras informações, que servem de subsídio para sanar
dúvidas referentes ao investimento.

FORMA DE LIBERAÇÃO
PRAZO

O recurso é creditado de acordo com a modalidade “crédito na conta
corrente mantida em outra instituição financeira”, apresentada no capítulo
de liberação do MIG – Crédito.
Total: até 96 meses;
Carência: até 36 meses.

ORIGEM DO RECURSO

Recurso do BNDES/FINAME.
Para custeio agrícola, vencimento no prazo de até 60 (sessenta) dias após a
colheita e para investimento, o vencimento de acordo com o fluxo de
receitas da propriedade beneficiada.

AMORTIZAÇÕES
RISCO DA OPERAÇÃO

Será da instituição financeira.

No caso de comercialização do produto vinculado em garantia do financiamento de custeio, inclusive nas
operações de custeio alongado, antes da data de vencimento pactuada, o saldo devedor correspondente deve ser
imediatamente amortizado ou liquidado pelo mutuário proporcionalmente ao volume do produto comercializado.
Prazo: os previstos no MCR 3-2-22, com renovação automática a partir
do dia seguinte ao pagamento do crédito referente à safra anterior; (Res.
4.226 art. 7º).
Admite-se
a
contratação
de
financiamento de custeio, ao amparo
dos recursos controlados, com
previsão de renovação simplificada,
observado o disposto nesta Seção e
as seguintes condições específicas

Desembolso: de acordo com o ciclo produtivo da atividade, conforme
previsto no orçamento, plano ou projeto de execução.
A cada renovação, a instituição financeira fica obrigada a exigir do
mutuário, no mínimo orçamento simplificado contendo a atividade para
o novo ciclo, o valor financiado e o cronograma de desembolso,
efetuando o devido registro no Sistema de Operações do Crédito Rural e
do PROAGRO (SICOR).
A renovação, com liberação exclusivamente da parcela de insumos
prevista no orçamento para a safra subsequente, pode ocorrer até 180
(cento e oitenta) dias antes da liquidação da operação anterior.

Figura 2: Particularidades do PRONAMP
Fonte: BANCOOB (2013).

Já, na figura 3, serão apresentadas as exigências do PRONAMP, sendo descritas as
necessidades do programa, referente aos encargos financeiros, limites, garantias e fiscalização
do investimento adquirido pelo produtor rural através da instituição financiadora.
ENCARGOS
FINANCEIROS

Taxa efetiva de juros de 4,5% a.a. (quatro inteiros e cinco décimos por cento ao
ano) para as operações contratadas a partir de 1º/7/2013.

DA LINHA

LIMITE

GARANTIA

Até R$ 300 mil, por Beneficiário Final, para
empreendimento individual, respeitado, no caso de
empreendimento coletivo, o aludido limite individual
por participante, independente de outros créditos
contraídos ao amparo de recursos controlados do
crédito rural.

DO EMPRÉSTIMO

Até 100% (cem por cento) ao ano;

DA PRESTAÇÃO

Não aplicável.

Além de custeio sendo, R$600.000,00 (seiscentos mil reais) por beneficiário em
cada safra, vedada a concessão de crédito de custeio, na mesma safra, nas
condições estabelecidas no MCR 6-2 ou com recursos equalizados e investimento
de, R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por beneficiário, por ano
agrícola. O limite de financiamento definido para custeio pode ser elevado,
observadas as condições e os percentuais estabelecidos no MCR 3-2-6.
Para escolha das garantias a cooperativa singular deverá atentar às determinações
constantes no capítulo 1 deste manual, bem como, para formalização, observar as
instruções do MIG Crédito no capítulo Garantias.

FISCALIZAÇÃO

É obrigatória a fiscalização das operações de crédito rural e observação das
penalidades de acordo com os critérios descritos no capítulo 10 do MIG Crédito.

CUSTEIO

LIMITES DE CRÉDITO
INVESTIMENTO

De R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por
beneficiário em cada safra, vedada a concessão de
crédito de custeio, na mesma safra, nas condições
estabelecidas no MCR 6-2 ou com recursos
equalizados.
De R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais)
por beneficiário, por ano agrícola.

O limite de financiamento definido para custeio pode ser elevado, observadas as
condições e os percentuais estabelecidos no MCR 3-2-6.
Figura 3: Exigências do PRONAMP
Fonte: BANCOOB (2013).

No que tange as necessidades e objetivos do PRONAMP, o programa tem um papel
fundamental para o desenvolvimento da qualidade de vida dos produtores rurais e na melhoria
do desenvolvimento das propriedades rurais. Por meio das formas investimentos, custeio,
aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços das atividades rurais, é destacado
ainda que existem muitas particularidades e exigências, que fazem com que o programa
possua suas características próprias e que podem influenciar para aquisição do recurso
(BANCOOB, 2013).
5 METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho compreende uma pesquisa exploratória e descritiva na
consecução dos objetivos propostos. Segundo Silva (2006), a pesquisa exploratória consiste
em oferecer uma maior relação com o problema pesquisado, têm por característica tornar
esses problemas mais explícitos, proporcionando uma visão geral acerca de determinado fato,
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de
problemas ou hipóteses pesquisáveis.
Já, a pesquisa descritiva preocupa-se em observar, registrar, analisar e correlacionar
fatos ou fenômenos, sem manipulá-los, visando descobrir, observar e descrever os fenômenos,
possibilitando classificá-los e interpretá-los com o propósito de conhecer a sua natureza
(RODRIGUES, 2007).
Quanto aos procedimentos, a pesquisa se configura como bibliográfica e pesquisa de
campo, com abordagem qualitativa. A pesquisa de campo, segundo Silva (2006) é
considerada as informações coletadas diretamente no local em que se pretende pesquisar,
sendo assim, a pesquisa realizada junto às pessoas no próprio terreno dos acontecimentos.
A pesquisa qualitativa busca explicar o porquê das coisas, mostra o que é vantajoso
ser feito, mas não quantificam valores e trocas simbólicas, nem se dispõe à prova de fatos,
uma vez que os dados analisados são suscitados e de interação (GERHARDT; SILVEIRA,
2009). Com a abordagem qualitativa foi possível analisar o PRONAMP no Município de
Ministro Andreazza – RO, sua real aplicação de acordo com os produtores, benefícios gerados
na propriedade com a utilização do recurso disponibilizado, motivação de contratação e o
desenvolvimento econômico desses produtores.
O público contemplado por esta pesquisa foram os médios produtores localizados no
Município de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, para atender a normativa do
PRONAMP, pois trata de crédito para médios produtores. Os médios produtores foram

identificados por intermédio da empresa A. Kester Projetos e Assistência Técnica Rural - ME,
a qual disponibilizou uma listagem contendo 25 produtores que atendem o objetivo da
pesquisa e que compreendem a amostra, ou seja, 100% dos médios produtores identificados
foram entrevistados.
A abordagem do público alvo da pesquisa foi por meio de entrevistas utilizando um
roteiro semiestruturado. A entrevista, segundo Gerhardt e Silveira (2009) acontecem quando o
pesquisador elabora um conjunto de questões que utilizará como roteiro sobre o tema
estudado, porém permite que a pessoa entrevistada fale abertamente sobre os assuntos que
iram aparecendo com o desenvolvimento do tema principal.
A pesquisa com os vinte e cinco médios produtores foi realizada no período 20 a 27
de maio e as entrevistas foram aplicadas na cooperativa de crédito SICOOB/CREDIP de
Ministro Andreazza, visto que os entrevistados são cooperados desta cooperativa de crédito
no município em questão e também nos locais de trabalho dos produtores que exercem
atividade remunerada fora da propriedade, para maior facilidade de acesso aos mesmos.
6 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos dados obtidos por meio das entrevistas com os 25 (vinte e cinco)
médios produtores do Município de Ministro Andreazza foi realizada de forma qualitativa à
luz do referencial teórico, a qual permitiu analisar o PRONAMP no município de Ministro
Andreazza, bem como os motivos de contratação e os benefícios gerados por essa modalidade
de crédito rural para o desenvolvimento dos sistemas produtivos.
Quanto à origem da mão de obra empregada nas propriedades, a figura 4 evidencia
que 59% da mão de obra no campo dividem-se em familiar, assalariados e diaristas e 41% da
mão de obra com prática familiar. Ressalta-se que, para o médio produtor não é obrigatório a
manutenção de mão de obra familiar, o que pode justificar a saída de 56% dos entrevistados
para exercer atividades remuneradas fora da propriedade (figura 4).

Figura 4 – Tipo de mão de obra empregada x Atividade remunerada fora da propriedade
Fonte: Pesquisa de campo (2014).

Quanto à atividade exercida na propriedade e modalidade de crédito do PRONAMP,
100% dos entrevistados solicitaram seu crédito junto à instituição financeira na modalidade de
investimento, dividindo-se em 56% investimento de pecuária de corte, 16% com pecuária de
cria – recria, 8% entre produção de leite e grãos, sendo os demais 20%, produtores de mais de

um tipo de atividade em sua propriedade 5. Esta análise permitiu identificar a pecuária de
gado de corte como a atividade predominante no município de Ministro Andreazza entre os
produtores de médio porte.
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Figura 5 – Atividade produtiva e modalidade do crédito.
Fonte: pesquisa de campo (2014)

Os valores disponibilizados pelo PRONAMP de acordo com o manual do
BANCOOB (2013), na modalidade de investimento são de até R$ 350.000,00. Para os médios
produtores desta região de Ministro Andreazza-RO, dividem-se entre 50 a 100 mil reais
equivalentes a 40% dos pesquisados, 36% divide-se entre 100 a 300 mil, 20% de 30 a 50 mil e
4% com valor de até 30 mil reais.
De acordo com os entrevistados, os valores do crédito aplicado na propriedade
proporcionam, na opinião de 64%, melhorias na qualidade de vida e no desenvolvimento da
propriedade, essas melhorias podem ser financeiras ocasionando o aumento da produtividade
e o aumento da renda; agilidade no processo produtivo para 20%; e para 4% melhores
condições de trabalho; no entanto, para 12%, o programa pode gerar mais de um beneficio,
onde os produtores mostraram-se satisfeitos e disseram ter tido mais de um beneficio.
Vale ressaltar, que o intuito da política pública de crédito rural é instigar o
crescimento dos investimentos rurais; beneficiar o custeio oportuno e apropriado da produção
e a comercialização dos produtos, permitindo o fortalecimento econômico dos produtores,
estimulando as técnicas de produção, visando o acréscimo da produtividade e melhores
condições de vida. Desta forma, é percebível a importância do investimento na atividade rural
que busca as melhorias no âmbito econômico e social proporcionando o aumento da produção
e da lucratividade (ANTÃO; CAMPANHOLO, 2011).
No que se refere à motivação para a contratação do PRONAMP, o principal motivo
se dá pela necessidade de investir ou custear mais a propriedade com 60% do resultado, os
demais fatores se dividem em taxa de juros com 20%, prazos do programa com 8% e 12%
referem-se a mais de um motivo.
O PRONAMP possui normas a serem seguidas e, uma delas de acordo com o Manual
do BANCOOB (2013), diz ser obrigatória a fiscalização nas propriedades e a orientação para
correta aplicação dos recursos evitando, assim, punições caso o recurso não seja aplicado de

acordo com o projeto. Esta orientação consta do capítulo 10, do Manual de Instruções Gerais
– Crédito.
Por meio da pesquisa, foi possível verificar que não há atendimento efetivo às
Normas do BANCOOB por parte das instituições financeiras no que se refere à orientação,
uma vez que 76% dos produtores relataram não terem recebido nenhum tipo de orientação sob
a correta aplicação do recurso. Quanto à fiscalização, 40% dos produtores pesquisados
informaram que não receberam nenhum tipo de fiscalização. Essa desatenção pode permitir
que os produtores não cumpram a finalidade do projeto e apliquem o recurso em outros fins.
Em resposta a essa questão, 52% dos produtores informaram que não aplicam o recurso
conforme projeto.
Quanto aos objetivos do projeto, a figura 6 evidencia que 100% dos produtores
alcançaram os objetivos para os quais contrataram o crédito do PRONAMP, o que pode
explicar, também, o resultado obtido no que se refere aos benefícios alcançados e número de
vezes que alguns produtores renovaram o programa.
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Figura 6 – Objetivos, fiscalização, orientação e correta aplicação do recurso.
Fonte: pesquisa de campo (2014)

No ano de 1992, foi assinado por 23 países um termo que trata do comprometimento
dos bancos para com o meio ambiente e o desenvolvimento, de forma a atrelar as operações
financeiras com proteção ao meio ambiente. Em 1995, foi à vez do Brasil, que resultou no
chamado Protocolo Verde, um acordo entre o governo brasileiro e os bancos federais para
tratar dos Princípios do Desenvolvimento Sustentável na liberação de crédito (BRASIL,
2003).
Assim, percebe-se a importância dos investimentos na atividade rural trazendo como
benefícios os avanços no desenvolvimento econômico e social, possibilitando o aumento da
produção e da rentabilidade (ANTÃO; CAMPANHOLO, 2011).
No que se refere ao interesse dos produtores pelo desenvolvimento rural, uma vez
que 88% dos produtores pretendem utilizar novamente os recursos destinados ao meio rural,
dos quais 40% estão satisfeitos com o PRONAMP e pretendem contratar o crédito novamente

e investir nas mesmas coisas e, 48% pretendem contratar para investir em outras coisas.
Somente 12% dos produtores não pretendem mais utilizar a disponibilidade que existe de
crédito e expressam a vontade de apenas continuar com os rendimentos obtidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo geral analisar o Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor rural (PRONAMP), bem como os motivos de contratação e os benefícios
gerados por essa modalidade de crédito rural para o desenvolvimento dos sistemas produtivos.
Pode-se dizer que o PRONAMP é um recurso vantajoso que obtêm satisfação da
maioria dos produtores que o contrataram e, que o programa disponibilizado pelo governo
federal através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
fomenta o desenvolvimento das atividades por meio de projetos de investimentos e custeio.
Verificou-se que a motivação para contratação do PRONAMP se dá por meio de taxas de
juros acessíveis, prazo para o pagamento e também da necessidade de investir cada vez mais
na propriedade para ter um maior retorno. Essa necessidade é decorrente de um crescimento já
existente na propriedade que com o crédito ocasiona a solução ao produtor.
O PRONAMP apresenta benefícios gerados nas propriedades como, por exemplo,
aumento na renda, agilidade no processo produtivo, aumento da produtividade, melhores
condições de trabalho, fomenta a produção, melhoria na qualidade de vida, geração de mão de
obra e aumento da renda das famílias por meio de investimentos ou custeio realizados com os
recursos disponibilizados pelo BNDES e repassado as instituições financeiras. Nota-se,
portanto, que os benefícios ora mencionados atendem à finalidade do programa, qual seja,
contribuir para a geração de emprego e renda para os médios produtores.
De acordo com a pesquisa, para o Município de Ministro Andreazza-RO os projetos
são destinados para investimento em compra de gado de corte, cria e recria, e com outras
destinações não predominantes.
Por meio da pesquisa desenvolvida nota-se que não há atendimento efetivo por parte
das instituições financeiras com relação às Normas do BANCOOB no que se refere à
fiscalização e orientação e, que de certa forma, permite que alguns produtores acabem
mudando a destinação do recurso para outros fins, não seguindo o projeto conforme
apresentado para a obtenção do crédito.
Por fim, considerando a perspectiva apresentada pelos médios produtores com
relação ao PRONAMP, evidencia-se que a política de crédito rural tem-se mostrado como um
mecanismo relevante para o desenvolvimento rural, melhoria da qualidade de vida no campo,
bem como, uma forma de proporcionar aos médios produtores mais incentivos para
infraestrutura, logística, irrigação, inovação com desenvolvimento sustentável.
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