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Resumo:  
No município de Botuverá há uma grande demanda dos produtores rurais por 
financiamentos do PRONAF, principalmente a questões relacionadas a juros e 
condições de pagamento. Muitos dos financiamentos ajudam o produtor a sustentar 
a família com a aplicação do recurso implantado na propriedade, o qual, se bem 
planejado, pode influenciar para que uma família permaneça na propriedade. No 
entanto, se a aplicação de tal recurso for mal planejada esta pode endividar o 
produtor e fazer com que sua produção não seja suficiente para manter a 
propriedade e pagar o financiamento. Desta forma o presente trabalho tem por 
objetivo analisar os principais benefícios e dificuldades dos produtores rurais de 
Botuverá/SC que obtiveram recursos junto ao PRONAF na modalidade investimento, 
analisando se estes investimentos estão dando o resultado desejado para os 
produtores e consequentemente influenciando para o bom desempenho da 
propriedade. Os resultados evidenciam que o programa esta sendo benéfico em sua 
grande maioria. Mesmo com algumas dificuldades enfrentadas pelos agricultores o 
PRONAF é sim uma forma segura de investir e melhor as condições de vida no meio 
rural.  
 
Palavras-chave: PRONAF, Sustentabilidade, Planejamento, Desempenho 
 
Abstract:  

In the municipality of Botuverá there is great demand from farmers for PRONAF 
financing, especially issues related to interest and payment terms. Many of the funds 
help the producer to support the family with the application of deployed resource on 
the property, which, if well planned, can influence for a family to stay in the property. 
However, if the application of this feature is poorly planned this can borrow the 
producer and make your production is not sufficient to maintain the property and pay 
the financing. Thus, the present study aims to analyze the main benefits and 
difficulties of farmers of Botuverá / SC obtained funds from the PRONAF in 
investment mode, analyzing whether these investments are giving the desired result 
for producers and consequently influence for good performance property. The results 
show that the program is being beneficial for the most part. Even with some 
difficulties faced by farmers PRONAF is rather a safe way to invest and better living 
conditions in rural areas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este artigo trata sobre alguns aspectos da agricultura familiar, mais 
especificamente de produtores rurais do município de Botuverá em Santa Catarina, região 
que possui como característica o forte vínculo com agricultura familiar, pois 71,3% da 
produção rural do estado se dá através dela. Santa Catarina se diferencia dos demais 
estados pela eficiência em sua produção de alimentos, sendo que mais de 90% dos 
domicílios rurais são da agricultura familiar. (BEREZANSKI, 2013, p. 7) 

Diante deste cenário, faz-se necessária a busca contínua, pelos pequenos 
produtores rurais, no sentido de melhores condições de crédito, com possibilidade de 
ampliação do mercado por meio de programas que ajudem a estruturar a agricultura familiar, 
como é o caso do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 
programa do governo federal que tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento das 
propriedades para pequenos produtores rurais. 

Este programa, desenvolvido pelo governo federal, tem por objetivo melhorar 
as condições financeiras da vida familiar rural, através de financiamento de atividades e 
serviços desenvolvidos nas propriedades rurais. Com juros bem menores que o de mercado 
e com prazos longos para pagamento, possibilita que os produtores consigam investir em 
suas propriedades e melhorar de vida. (BANCO CENTRAL, 2015) 

Diante deste conceito, este artigo tem por objetivo apresentar os principais 
benefícios e dificuldades dos produtores rurais de Botuverá/SC que obtiveram recursos junto 
ao PRONAF na modalidade investimento.  

 Este artigo está estruturado em quatro partes além desta introdução. A 
primeira parte contempla a revisão bibliográfica sobre a agricultura familiar e o crédito rural, 
PRONAF e a região de estudo de caso que é o município de Botuverá em Santa Catarina. A 
segunda apresenta os procedimentos metodológicos. A terceira os resultados e discussões, 
e, por fim a conclusão. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
2.1 Agricultura Familiar e Crédito Rural 

 
Para o Banco do Brasil (2016, p.1) “A agricultura familiar cria, inova, produz e 

também alimenta o País. São mais de quatro milhões de unidades familiares, distribuídos 
entre os 26 estados e o Distrito Federal, que alimentam a população nacional”, [...].  

De igual forma Pena (2016) caracteriza que a agricultura familiar tem como 
base os pequenos produtores rurais, os quais tem como mão de obra o núcleo familiar para 
a produção agropecuária.  

Assim, para que este setor da economia tenha uma sustentabilidade futura, 
faz necessário que haja uma visão estratégica do governo, de forma que este propicie com 
responsabilidade a implantação de políticas com visão de futuro com desenvolvimento 
equilibrado tanto do ponto de vista social, econômico e ambiental. (BEREZANSKI, 2013, p. 
7) 

A importância da agricultura familiar no Brasil para Pena (2016, p. 1) está na 
grande “produção de alimentos que essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os 
agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, mas sim para 
o atendimento imediato de sua produção.” Isso resulta no abastecimento do mercado interno 
e, muitas vezes, bem próximo do agricultor, favorecendo ainda no desenvolvimento local.  

Pena (2016, p. 1) ainda ressalta que: 

Não se pode generalizar, mas, na maioria dos casos, os produtores 
familiares não utilizam uma grande quantidade de agrotóxicos, fato que 
associa, muitas vezes, a agricultura familiar à agricultura orgânica. Outra 
característica é que esse segmento da economia agrícola não emprega 
uma grande quantidade de maquinários, algo mais comum nas grandes 
propriedades, não havendo, portanto, a substituição do trabalhador do 
campo pelos equipamentos. 

Segundo dados do IBGE (2006, p.1), no Censo Agropecuário “no Brasil, 
apenas 20% das terras agricultáveis pertencem aos pequenos produtores familiares” no 
entanto, “a agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no 
campo, o que evidencia a importância desse segmento na geração de trabalho e renda e 
também na contenção do êxodo rural.” Esta informação revela que há uma busca maior por 
parte dos membros da família em permanecerem nas propriedades, principalmente os 
jovens, que acabam acreditando em um futuro promissor no ramo da agricultura e não nas 
esferas empregatícias dos centros urbanos. 

Desse modo, o Ministério da Agricultura (2016, p.1) aponta que: 

Diante da evolução deste segmento temos o crédito rural que cada vez mais 
ajuda a desenvolver as propriedades podendo ser custeio, investimento ou 
comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão 
estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco 
Central do Brasil. Essas normas são seguidas por todos os agentes que 
compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e 
cooperativas de crédito. Os créditos de custeio ficam disponíveis quando os 
recursos se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da 
compra de insumos à fase de colheita. Já os créditos de investimento são 
aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos benefícios repercutem 
durante muitos anos. Por fim, os créditos de comercialização asseguram ao 
produtor rural e a suas cooperativas os recursos necessários à adoção de 
mecanismos que garantam o abastecimento e levem o armazenamento 
da colheita nos períodos de queda de preços. 
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Como pessoa física ou jurídica, o produtor pode se beneficiar das três 
modalidades de crédito rural e solicitá-las às cooperativas rurais que também são 
beneficiárias naturais do sistema. 

Para tanto, o governo Federal tem destinado, com o passar dos anos, cada 
vez mais recursos para o crédito rural, sendo em sua maioria para custeio da agricultura. 
Para repassar este dinheiro ao produtor o governo conta com a parceira de bancos e 
cooperativas. (MINISTÉRIO DA AGRICULTUA, 2016, p.1). 

 
 
 

2.2 PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - Pronaf Investimento) 

 
Devido às dificuldades dos produtores em conseguir financiamentos com uma 

renda baixa, para melhorar as condições de vida e produção, o governo percebeu a 
necessidade de estabelecer uma política voltada para o fortalecimento da agricultura 
familiar, de forma a agregar mecanismos com o objetivo de promover o desenvolvimento 
sustentável do segmento. 

Então em 1995 aconteceu a instituição do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) pela resolução CMN – Bacen n.º 2.191, de 
24/08/95, sendo créditos para custeio e investimento aos produtores rurais que se 
enquadram no programa, os  juros dessa primeira fase eram 16% ao ano. Um ano depois 
houve a criação do Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
pelo Decreto n.º 1.946, de 28/06/96. Nessa segunda fase os juros passaram para 12% ao 
ano tendo ainda aumento do limite de crédito individual e coletivo. (BNDES, 2016 p. 1). 

Neste período deve-se ressaltar que idealizadores sociais rurais, através de 
suas organizações, tiveram grande importância na implantação do programa, considerado 
um marco histórico para produtores rurais, pois fez com que tivessem acesso aos diversos 
serviços oferecidos pelo sistema financeiro nacional, até então negligenciados aos 
agricultores familiares. (MATTEI, 2006 p. 13) 

De acordo com o Banco Central do Brasil (2016, p.1) o objetivo principal do 
PRONAF é:  

Apoio financeiro a atividades agropecuárias ou não-agropecuárias, para 
implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, 
beneficiamento, industrialização e de serviços, no estabelecimento rural ou 
em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos. 
Destina-se a promover o aumento da produção e da produtividade e a 
redução dos custos de produção, visando à elevação da renda da família 
produtora rural. 
 

Para ter acesso a estes recursos os produtores rurais devem ter seu 
enquadramento mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) 
podendo ser proprietário, posseiro, arrendatários, entre outros, para cultivar sua produção. 
Ainda como enquadramento, o produtor deve ter 50% de sua renda provida se seu trabalho 
agrícola. (BNDES, 2016). 

Ainda para o BNDES (2016, p. 1) 
São financiáveis os bens e serviços necessários ao empreendimento, desde 
que diretamente relacionados com a atividade produtiva e de serviços, e 
destinados a promover o aumento da produtividade e da renda da família 
produtora rural ou economia dos custos de produção, observado o disposto 
no Manual do Crédito Rural (MCR). 
 

O agricultor que fizer uso do PRONAF deve apresentar comprovação técnica 
e econômica de sua necessidade, fornecida pelo técnico que elaborou o plano ou projeto de 
crédito, sempre que o veículo a ser financiado seja automotor ou elétrico. 
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Quanto às garantias, estas “serão definidas pela instituição financeira 
credenciada, observadas as normas pertinentes do Banco Central do Brasil. Não será 
admitida, como garantia, a constituição de penhor de direitos creditórios decorrentes de 
aplicação financeira.” (BANCO CENTRAL, 2016 p. 1). 

Assim, para solicitar os recursos do PRONAF, O agricultor deve ir à 
instituição financeira que seja autorizada de sua preferência para informações sobre a 
documentação e forma de negociação da operação, que será analisada com base em 
projeto técnico a ser apresentado, além de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), 
fornecida por agente credenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. (BNDES, 
2016). 

Após efetuar todo o processo exigido pela instituição financeira e estando 
enquadrado dentro dos requisitos pré-estabelecidos pelo PRONAF, o agricultor receberá 
este recurso e o aplicará como combinado em sua propriedade. 

Mesmo com todas as exigências que o programa PRONAF possui, há ainda 
uma fragilidade no sentido de analisar as necessidades e os limites da agricultura familiar 
enquanto promoção do desenvolvimento rural. Sendo necessário o apoio dos agentes 
financeiras e técnicos da área para conseguir direcionar os recursos da melhor forma 
possível para este desenvolvimento. (MATTEI, 2006, p. 52.) 

 
 

2.3 Região de Estudo – Botuverá – SC 
 

A área de estudo deste artigo está Localizada no médio Vale do Itajaí, no 
Estado de Santa Catarina, denominada de Botuverá. As informações abaixo atribuídas 
foram retiradas da página online do município em questão.  

Assim, a cidade de Botuverá apresenta uma área total de 303,02 km² sendo 
em torno de 2,5 km² de área urbana e 300,52 km² de área rural. Tem como municípios 
limites os municípios de Guabiruba, Indaial e Blumenau (N), Nova Trento (S), Vidal Ramos e 
Presidente Nereu (O) e Brusque (L). (BOTUVERA, 2016). 

Nesse sentido o mapa do município de Botuverá está apresentado na figura 
1, abaixo. 

Figura 1: Localização geográfica do município de Bo tuverá, SC.  

 
Fonte: Botuverá (2016). 
 
O município de Botuverá/SC desde sua fundação ate os anos 90 foi 

considerado um município agrícola, os colonizadores trabalhavam com extração de madeira, 
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garimpo de ouro e como cultura principal o fumo. Além de uma agricultura de subsistência 
com o cultivo de milho, aipim, cana-de-açúcar, arroz sequeiro, batata entre outros. 
(BOTUVERÁ, 2016) 

O relevo do município é acidentando e as propriedades em média possuem 
uma área de 25ha, devido a isto não era possível utilizar grandes máquinas agrícolas e o 
trabalho era realizado de forma manual, sendo utilizados animas para auxílio na preparação 
da terra. Produziam também de forma artesanal mel, melado, pães, derivados de leite, 
embutidos de suínos, geleias, vinho e conservas. Estes produtos além de servirem para 
consumo ainda eram comercializados, sendo que até os dias de hoje vários produtores 
ainda os produzem para comercialização, com a diferença de terem melhores recursos para 
o preparo e a venda. (BOTUVERÁ, 2016) 

Depois dos anos 90 começaram a se fortalecer as indústrias têxteis no 
município, estas ainda hoje se encontram em desenvolvimento. Devido e este processo de 
industrialização, aliado ao crescimento da produção da indústria de mineração, com a 
comercialização do calcário como corretivo de solo e pedra calcária, a base econômica do 
Município deixou de ser agrícola, sendo que hoje a indústria representa, cerca de 65% do 
movimento econômico do Município. (BOTUVERÁ, 2016). 

O município de Botuverá, segundo o censo do IBGE(2010) possui uma 
população de 4.468 habitantes. A população da área urbana é de 1.027 habitantes e da área 
rural de 3.441 habitantes, distribuídas nas diversas comunidades e sub comunidades. 

Botuverá também passou por dificuldades nas décadas de 80 a 95, onde a 
população sofreu com o êxodo rural, devido a falta de incentivos para a agricultura a 
desvalorização do fumo e dificuldades com infraestrutura, tudo isso fez com que vários 
agricultores saíssem de Botuverá para tentar uma vida melhor em outros municípios. O 
surgimento de facções no município contribuiu para diminuição deste êxodo rural, pois as 
facções eram implantadas como uma fonte complementar nas propriedades, não deixando a 
agricultura por completo. (BOTUVERÁ, 2016) 

Hoje o município está cada vez em busca de fortalecer tanto na área rural 
quanto urbana, pra isso conta com duas instituições financeiras (Banco do Brasil e a 
Cresol), habilitadas a financiar recursos através do PRONAF, para produtores rurais e 
também possuem créditos para a população urbana.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este artigo busca realizar uma pesquisa de campo no sentido de verificar 
onde os fatos ocorrem. Segundo Hair Jr. et al. (2005), este tipo de pesquisa é útil quando o 
responsável pelas decisões dispõe de poucas informações.  

Desta forma é possível observar se há o desenvolvimento de propriedades 
rurais com o Pronaf gerando novas oportunidades para os produtores rurais no município de 
Botuverá - SC. 

 Para realizar esta pesquisa, analisa-se o Pronaf a partir do questionário 
aplicado em algumas propriedades, no município, com diferentes linhas de investimento. 
Assim é possível identificar se o programa está sendo bem implantado e se este está 
gerando o resultado de acordo com seu objetivo. 

Para ter sucesso nos objetivos, a pesquisa é de levantamento, em virtude de 
se caracterizar pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. De acordo com Creswell (2010), a pesquisa de levantamento traz uma descrição 
quantitativa ou numérica de tendências, de atitudes ou de opiniões de uma população, 
estudando uma amostra dessa população.  

Nos questionários, pretendeu-se abranger uma gama variada de questões 
abertas e fechadas que demonstram se o PRONAF está sendo benéfico ou não à 
agricultura familiar. Além de levantar dados com relação a propriedade e perfil dos 
agricultores.  

Com o levantamento dos dados obtidos destas questões é possível uma 
análise panorâmica do programa PRONAF como um todo. Abrangendo desde a fase inicial 
que é de responsabilidade de técnicos agrícolas, bem como a identificação e 
acompanhamento das necessidades em uma propriedade até a fase de conclusão do 
programa, de forma a demostrar se houve ou não desenvolvimento da propriedade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Para realizar o estudo deste artigo, foram entrevistados 10 produtores rurais 

que obtiveram recursos do PRONAF, no município de Botuverá - SC, com intuito de 
identificar benefícios e dificuldades referentes à obtenção e aplicação deste recurso do 
programa do governo federal, neste município. 

Das pessoas entrevistadas 50% estão acima de 50 anos de idade, desta 
forma podemos perceber que as pessoas do município estão envelhecendo na agricultura, 
mas há dificuldades dos jovens permanecerem no meio rural, como podemos ver 
representado no gráfico 1. Ainda a maioria são homens, pois a cultura da família  provida 
pelo homem ainda é forte no município, como mostra o gráfico 2. 

 

  
GRÁFICO 1                                                         GRÁFICO 2 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Analisando o gráfico 3, pode-se perceber que são pessoas que trabalham na 

propriedade deste que iniciaram sua vida profissional. Nas entrevistas, muitos relataram que 
trabalhavam com os pais desde pequenos e que continuaram com a vida na agricultura, pois 
foi a profissão que aprenderam, mas que seus filhos já não estavam no mesmo caminho, 
devido as dificuldades em se manter na agricultura e as facilidades da vida como 
assalariados. 

Com relação ao tamanho das propriedades uma das exigências para ter 
acesso ao Pronaf é que o beneficiário disponha de área inferior a quatro módulos fiscais. “O 
módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectare, fixada para cada município, e 
varia de cinco a cem hectares” (BNDES, 2016). Para a maioria dos entrevistados, esta área 
ficou em torno de 11 a 20 hectares, como demostra do gráfico 4. 

  
GRÁFICO 3                                                    GRÁFICO 4 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Segundo Abramovay (1992, p. 60), “Agricultor familiar foi definido como 
aquele que conta fundamentalmente com a mão-de-obra da família para levar adiante seu 
negócio”. O gráfico 5 mostra que 70% dos entrevistados contam com 3 a 5 membros da 
família, para desempenhar as atividades na propriedade. A produção de alimentos é 
basicamente de subsistência, sendo que o plantio de feijão e milho são os mais produzidos, 
demostrados no gráfico 6. Para a produção que gera renda 90% dos entrevistados, 
trabalham com outras culturas, sendo a principal delas o reflorestamento com o intuito de 
venda para os picadores locais.  

 

  
GRÁFICO 5                                                       GRÁFICO 6 
Fonte: Dados da pesquisa (2016)                    
 

Para a plantação e manutenção do reflorestamento, contam com o recurso do 
PRONAF, com juros acessíveis e carência para o início do pagamento, visto que esta 
cultura demanda de tempo para poder ser explorada. Assim a grande maioria tem um 
recurso do PRONAF em andamento, como demostrado no gráfico 7. Dois dos entrevistados 
possuem dois recursos, sendo um deles para plantio de reflorestamento e um possui 3 
recursos em andamento, também um deles é reflorestamento. 

 
 

  
GRÁFICO 7        
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Para poder verificar se há dificuldades em financiar algo através do PRONAF 

e se este recurso é empregado da forma correta para gerar rentabilidade para o produtor 
manter sua propriedade, os entrevistados foram questionados sobre as dificuldades em 
fazer um financiamento (Gráfico 8), neste ponto, 7 entrevistados não tiveram dificuldades, se 
enquadravam nos requisitos e tinham a documentação necessária, 3 deles acharam o 
processo muito burocrático e apenas 1 teve demora na liberação do recurso, sendo assim a 
maioria está satisfeita com a forma de aderir ao programa.  
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Com relação ao projeto em si (gráfico 9), feito pelo técnico agrícola, 7 dos 
projetos possuía projeção de ganhos com a aplicação do recurso e em 3 deles, este item 
não estava planejado. Esta projeção auxilia ao produtor se programar com as parcelas do 
financiamento, com uma renda prevista da aplicação do recurso, não tendo esta projeção o 
produtor pode enfrentar imprevistos e dificuldades em pagar o financiamento.                                                        

  
GRÁFICO 8                                                       GRÁFICO 9 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Para que o produtor tenha capacidade de lidar com essas dificuldades que 

possam ocorrer nos anos que se comprometem com o financiamento do PRONAF, foi 
questionado qual a renda aproximada (gráfico 10) que geram na propriedade e se possuem 
renda complementar (Gráfico 11). A renda aproximada ficou na maioria dos casos em um 
salário mínimo mensal, sendo que também 60% deles possuem uma renda complementar, 
esta renda complementar consiste em beneficio de aposentadoria ou um filho assalariado. 

 

  
GRÁFICO 10                                                     GRÁFICO 11 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Os entrevistados foram questionados também do porquê fazer um 

financiamento pelo PRONAF, como demostra o gráfico 12, 60% deles, relataram que 
queriam investir na propriedade, além de ser um valor com juros bem abaixo do mercado, 
sendo assim uma forma viável para o produtor poder investir. 
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GRÁFICO 12 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Com o investimento feito, analisa-se a suficiência do retorno financeiro e o 
andamento do projeto. Para isso os entrevistados foram questionados se o retorno 
financeiro é suficiente para manter o financiamento e a propriedade, sendo que 70% deles 
disseram ser suficiente, como mostra o gráfico 13, e 3 apenas disseram que estão 
enfrentando problemas e que não é suficiente para se manter e manter o financiamento.  

Assim para que o programa seja de fato para auxiliar os produtores, foi 
questionado também sobre o acompanhamento do técnico no início e durante o projeto 
(gráfico 14), nesta questão pode-se perceber que há um extremo entre início e durante o 
projeto. Sendo que o técnico compareceu em todos os estabelecimentos para realizar o 
projeto, mas depois disso não foi em nenhum deles para acompanhar o desempenho e 
verificar se estava tudo acontecendo conforme projetado. Este fato realmente preocupa, 
pois segundo Mauro (2015 p. 5) “a participação do técnico de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater) é o que faz o projeto ser aceito pela instituição financeira, tendo a 
certeza de sua participação, compromisso, assinatura e acompanhamento”.  

Somente com este acompanhamento é possível identificar se há problemas 
no que foi planejado ou mesmo melhorias que poderiam ser implantadas em outros projetos. 
Os produtores lidam com problemas climáticos, dúvidas na produção, entre outras questões, 
sendo que os técnicos poderiam orientar e acompanhar estes casos. 

 

  
GRÁFICO 13                                               GRÁFICO 14 
Fonte: Dados da pesquisa (2016)              
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No entanto, para identificar se mesmo com dificuldades o programa é de fato 
importante para os produtores, foram feitas duas questões: se o produtor após finalizar um 
financiamento do PRONAF faria outro (gráfico 15) e quais as mudanças na propriedade 
depois do PRONAF (gráfico 16). 

Para 8 dos entrevistados a resposta foi sim, fariam novamente outro 
financiamento, pois somente com este tipo de oportunidade poderiam investir na 
propriedade, e melhorar a qualidade de vida, apenas dois deles disseram que não voltariam 
a fazer, pois se endividaram e mesmo sendo parcelas anuais não conseguiram cumprir com 
o valor devido.  

 

  
GRÁFICO 15                                        GRÁFICO 16 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de todos os levantamentos feitos na pesquisa pode-se concluir que o 
PRONAF apresenta resultados positivos na visão dos próprios agricultores, com relação, 
principalmente, à qualidade de vida proporcionada pelo aumento da sua renda. O crédito do 
PRONAF permite que o pequeno agricultor invista na sua atividade e sobreviva diante da 
competitividade do mercado.  

Os principais problemas decorrentes da atividade agrícola, segundo os 
próprios agricultores entrevistados, são o baixo valor ofertado ao produto e as mudanças 
climáticas. Em todas as culturas, o agricultor sofre com a desvalorização de seus produtos 
ou aumento dos custos para produção. E as mudanças climáticas, muito frequentes na 
região, podem causar a frustração da safra ou perda parcial na produção. Estes problemas 
em conjunto com um planejamento inadequado podem fazer com que o produtor não 
consiga cumprir com os pagamentos nas instituições financeiras, que foram beneficiados 
pelo PRONAF, comprometendo assim a qualidade de vida estimada pelo programa.  

Mesmo com problemas e dificuldades, ainda assim o PRONAF proporciona 
mais benefícios do que dificuldades aos agricultores.  Diante dos relatos dos entrevistados 
nessa pesquisa, o que falta no município é um acompanhamento efetivo tanto do técnico 
agrícola responsável pelos projetos, quantos das instituições financeiras que liberaram o 
financiamento, pois assim teriam uma segurança maior na aplicação do recurso e um 
melhor resultado. Cerca de 70% dos entrevistados disseram que tem facilidade para o 
pagamento dos empréstimos, destes casos pode-se perceber que é fruto de recursos sendo 
aplicados corretamente, permitindo um aumento da renda e, em consequência, uma 
melhora na qualidade de vida.  

Destaca-se que esta pesquisa é limitada a aplicação do recurso do PRONAF 
ao município de Botuverá/SC, mesmo sendo um município com vínculo econômico 
direcionado à produção agrícola é uma região pequena para ser generalizada ao programa 
com um todo. No entanto, pode incentivar futuras pesquisas a respeito das questões 
levantadas, para assim fortalecer cada vez mais e melhor o incentivo a agricultura familiar e 
respeito ao pequeno produtor e suas adversidades. 

Desse modo, sugere-se para futuras pesquisas analisar o acompanhamento 
do programa, em relação às entidades e profissionais habilitados, se realmente estão 
desempenhando suas funções de forma a agregar melhorias ao programa PRONAF. Desta 
forma o programa cumprirá realmente seu objetivo e desenvolvendo o meio rural com 
qualidade. 
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ANEXO I 
 

Estudo de caso de pequenos produtores rurais  
 
1. Idade 
(   ) 18 a 30 anos      (   ) 31 a 40 anos      (   ) 41 a 50 anos      (   ) Acima de 50 anos 
 
2. Gênero 
(   ) Masculino      (   ) Feminino 
 
3. Há quanto tempo possui a propriedade? 
(   ) De 1 a 5 anos      (   ) de 6 a 10 anos      (   ) de 11 a 20 anos      (   ) Acima de 20 anos 
 
4. Quantos hectares possui a propriedade? 
(   ) Até 03 ha      (   ) De 04 a 05 ha       (   ) De 06 a 10 ha      (   ) De 11 a 20 ha      (   ) mais de 20 ha 
 
5. Quantas pessoas trabalham na agricultura familiar? 
(   ) Até 2 pessoas      (   ) De 03 a 05 pessoas      (   ) De 06 a 07 pessoas      (   ) mais de sete 
pessoas 
 
6. Qual a renda mensal aproximada na propriedade? 
(   ) Um salário mínimo      (   ) Dois salários mínimos       (   ) Acima de dois salários mínimos 
 
7. Possui outra renda complementar?   
(   ) Sim      (   ) Não    Qual? ________ 
 
8. Quais as culturas produzidas na propriedade. 
(   ) Uva   (   ) Feijão    (   ) Milho   (   ) Tabaco  (   ) Outras, qual? ________________________ 
 
9. Por que fazer um financiamento do PRONAF? 
_________________________________________________________________________ 
 
10. O Técnico agrícola fez visitas à propriedade antes do financiamento? 
(   ) Sim      (   ) Não     
 
11. Houve dificuldades em adquirir o crédito? 
(   ) Burocracia (   ) Demora na Liberação (   )Garantias (   )Outra ____________________ 
 
11. O projeto técnico contempla viabilidade e projeção de ganhos com a implantação do projeto?  
(   ) Sim      (   ) Não     
 
12. No decorrer do projeto houve um acompanhamento do técnico agrícola responsável? 
(   ) Sim      (   ) Não    Qual a importância de acompanhamento?_____________________ 
 
13. O retorno financeiro do investimento é suficiente para liquidação das parcelas e sustentabilidade 
da família? 
(   ) Sim      (   ) Não    Se não Por quê? ________________________________________ 
 
14. Possui mais de um financiamento do PRONAF? 
(   ) 1      (   ) 2      (   ) 3   Outros ___ 
 
15. Ao finalizar o financiamento, faria outro investimento do PRONAF? 
(   ) Sim      (   ) Não    Porquê?_____________________________ 
 
16. Quais as mudanças depois do investimento realizado? 
(   ) Maior e melhor produção 
(   ) Qualidade de vida para a família 
(   ) Não tiveram mudanças significativas 
(   ) Endividamento , não conseguiu pagar) 


