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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 Este texto faz parte de um projeto FAO/SEAD/MDA – Programa de Cooperação 

Internacional BRASIL-FAO e tem o objetivo de identificar um conjunto de Boas Práticas sobre 

Políticas Públicas e seus Arranjos Institucionais ocorridos no Brasil em apoio a Agricultura 

Familiar, irradiando assim, estas experiências por toda a América Latina e Caribe. 

No Brasil foram realizados três estudos: 

1. O PRONAF Crédito, o Cooperativismo de Crédito: Estudo de Caso Cresol Baser e o 

INFOCOS Cresol; 

2. Compras Institucionais, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) Compras da 

Agricultura Familiar, o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) Compras da 

Agricultura Familiar para a Merenda Escolar e o PNB (Programa Nacional de Biodiesel) 

Compras da Agricultura Familiar para o Biodiesel. Estudo de Caso UNICAFES e o 

Cooperativismo da Agricultura Familiar; e 

3. PRONAF B Microcrédito Produtivo Rural: Estudo de Caso o Agroamigo BNB, Banco 

do Nordeste. 

O presente texto responde pelo primeiro produto que apresenta o PRONAF como 

uma boa prática de crédito rural para o fortalecimento da Agricultura Familiar, caracterizado 

pelo cooperativismo solidário das cooperativas vinculadas à Central Cresol Baser e que 

desenvolvem ações de formação e desenvolvimento do quadro social com Instituto de 

Formação do Cooperativismo – o INFOCOS. 
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2. PRONAF 
 
 

Os recursos O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar tem 

entre seus principais objetivos financiar a agricultura familiar em atividades agrícolas e não 

agrícolas. 

De 1995 a 2018 o PRONAF realizou mais de 30 milhões de contratos e aplicou mais 

de 220 bilhões de reais, constituindo-se num dos maiores Programas de Crédito no mundo 

em apoio a Agricultura Familiar.  

Nos últimos cinco anos o número de contratos realizados ficou entre 1,3 e 1,9 

milhões, atingindo aproximadamente 1 milhão de famílias por ano, conforme observado na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 – Contratos e recursos investidos no PRONAF de 2013 a 2018 

Ano Contratos 
(nº) 

Valor 
(em bilhões reais) 

2013/2014 1.903.524 22,3 

2014/2015 1.899.432 23,8 

2015/2016 1.694.109 22,0 

2016/2017 1.309.515 21,7 

2017/2018 1.022.244 21,3 
Fonte: Banco Central/Matriz de dados, maio 2019. 

 

No ano agrícola 2018/2019 o PRONAF disponibilizou R$ 31 bilhões, dos quais, R$ 27 

bilhões PRONAF e R$ 4 bilhões PRONAMP, um crescimento de 3% em relação aos R$ 30 

bilhões liberados nas safras 2016/2017 e 2017/2018. As taxas de juros variam de 2,5% a 4,6 

% ao ano. De julho a abril, faltando dois meses para encerrar o Plano Safra 2018/2019, o 

PRONAF havia liberado R$ 20,4 bilhões e realizado 1.069.201 contratos. Para regiões e 

públicos especiais, como a região do semiárido e ou assentados da reforma agrária, o 

PRONAF pode ter rebates de até 50%. Estima-se que atualmente o Programa atinge em 

torno de 1 milhão de famílias, dos quais, a metade no PRONAF Microcrédito Rural 

(Agroamigo/BNB) na Região do Semiárido (Análise do Plano Safra 2018/2019). 

Historicamente, o Crédito Rural tem ocupado um papel importante como política 

pública no apoio a inovação tecnológica na agricultura. No Brasil, a partir 1995, o PRONAF 

tem se constituído como a principal política pública de apoio à Agricultura Familiar em toda 

a sua diversidade. Pretendemos apresentar neste estudo os aspectos gerais do Programa, 

suas linhas de crédito, o atendimento a diferentes públicos, bem como, os diferentes 

mecanismos de proteção ao uso do PRONAF. 
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2.1 OBJETIVO 

O PRONAF tem como objetivo apoiar atividades agrícolas e não agrícolas dos 

agricultores familiares nas linhas de custeio e investimento, financiando também 

cooperativas de agricultores familiares, associações e grupos de agricultores.  

O programa está presente na quase totalidade dos municípios do território nacional, 

executado de forma descentralizada e conta com a participação de instituições 

governamentais e não governamentais. 

A execução se dá prioritariamente por meio de bancos públicos, como o Banco do 

Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. As Cooperativas de Crédito como as do Sistema Cresol 

Confederação, do Bansicredi e do Bancoob, também têm uma ativa participação na 

aplicação do PRONAF (BACEN, 2018).  

As instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER pública, 

governamental e não governamental também contribuem para a qualificação do crédito. Os 

Sindicatos e Organizações de Agricultores Familiares participam na construção e no 

aperfeiçoamento do Programa e na divulgação a cada ano do Plano Safra e, junto com a 

ATER governamental, emitem a Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar – DAP, um 

cadastro que habilita o agricultor familiar a utilizar o crédito do PRONAF e (ou) outros 

instrumentos de Políticas Públicas (Bianchini, 2016). 

 

2.2 BENEFICIÁRIOS DO PRONAF 

O crédito rural no PRONAF possui diferentes limites, prazos e taxas de juros, 

(negativas e ou com rebates), para diferentes grupos de agricultores. Os prazos de 

pagamento para custeio variam de 6 a 24 meses e de investimento de até 12 anos, 

dependendo do ciclo da cultura, carência e da capacidade de pagamento. As condições para 

os diferentes grupos na Safra 2018/2019: 

Grupo A: inclui os assentados da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário. Estes 

agricultores contam com uma Linha do PRONAF Investimento de até R$ 25 mil, mais R$ 1,5 

mil para pagamento de ATER, com bônus de adimplência de 43,4% e taxa de juros de 0,5% 

ao ano. Podem contar ainda com até três operações de custeio de R$ 7,5 mil e juros de 1,5% 

ao ano, além de um PRONAF microcrédito da Reforma Agrária de até R$ 4 mil com bônus de 

adimplência de 50% e taxa de juros de 0,5% ao ano. Mulheres e Jovens deste Grupo podem 

acessar também linhas específicas do PRONAF. 

Grupo B: inclui os agricultores situados abaixo da Linha de Pobreza, com Renda Bruta 

Familiar abaixo de R$ 23 mil/ano. No PRONAF B, os agricultores contam com PRONAF 

Investimentos de até R$ 5 mil, juros de 0,5% ao ano e bônus de adimplência de 25% para as 

3 primeiras operações. No semiárido, em municípios em estado de calamidade devido à 

seca, o bônus de adimplência vai a 40%. Este microcrédito é aplicado com a metodologia do 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. No Nordeste brasileiro incluindo a 

Região da Sudene, BNB realiza mais de 400 mil operações de microcrédito por ano com 
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acompanhamento de agentes de crédito nas comunidades dos agricultores. A extensão rural 

das Ematers e empresas públicas estaduais de ATER, também realiza um atendimento 

complementar a esses agricultores. 

Grupo V: inclui os agricultores com Renda Bruta Familiar entre R$ 23 mil e R$ 415 mil 

ano. Estes agricultores contam com linha de custeio com juros de 2,5% a 4,6% ao ano, na 

região do Semiárido, os juros são de 2% a 4,1% ao ano. 

 

2.2.1 Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar – DAP 

A DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF é utilizada como instrumento de 

identificação do agricultor familiar para acessar todas as políticas públicas correlatas e 

permite seu enquadramento nos diferentes grupos do PRONAF. 

A SEAD (MDA) – credencia entidades emitentes (Sindicatos, Associações e Empresa 

Pública de Extensão Rural), as quais são responsáveis pela aplicação dos critérios da Lei n.º 

11.326  (área, composição familiar e da força de trabalho, da renda agrícola e não agrícola e 

endereço). A DAP é autodeclaratória cabendo ao agricultor à responsabilidade pelas 

informações. A emissão é gratuita e cada emitente se responsabiliza pelo público a ele 

vinculado. Os órgãos e as entidades autorizados como emitentes devem atender aos 

seguintes pré-requisitos: (i) ter personalidade jurídica; (ii) ser representante legal dos 

agricultores familiares ou prestar serviços de assistência técnica e (ou) extensão rural; e (iii) 

ter experiência mínima de um ano, devidamente comprovada, no exercício de sua atribuição 

ou objetivo social junto aos agricultores familiares. 

Cabe a SEAD/MDA a verificação constante do referido cadastro, realizando auditorias 

e cruzamentos com outros bancos de dados do Governo Federal. 

Atualmente temos em torno de 4 milhões de agricultores familiares credenciados e 

registrados no sítio eletrônico www.mda.gov.br/saf. Atualmente a DAP tem que ser 

atualizada ano a ano. São informações públicas sobre as quais, qualquer cidadão brasileiro 

pode questionar sua veracidade. 

No regramento e na execução das diversas políticas focadas na agricultura familiar 

(crédito, habitação, compras públicas, biodiesel e outras), os gestores devem anexar nos 

processos o extrato da DAP (resumo dos dados) impresso a partir da consulta eletrônica ao 

sitio eletrônico do MAPA (SEAD/MDA). Ressalta-se que os princípios da transparência 

eletrônica, descentralização e controle social, que orientam a tecnologia das emissões das 

DAPs, têm possibilitado a diminuição da burocracia pública, desenvolvimento de políticas em 

grande escala e redução dos custos operacionais (Bianchini, 2016). 

 

2.3 AS FONTES DE CRÉDITO RURAL 

Os recursos utilizados nos financiamentos do PRONAF são provenientes de diversas 

fontes, dentre elas, as mais importantes são: Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT-DE e FAT-BNDES), Exigibilidades Bancárias (ou MCR 6.2), Fundos 
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Constitucionais (FNE, FCO e FNO), Poupança Rural, Orçamento Geral da União (OGU), 

Recursos Próprios Equalizáveis (RPE) (Bianchini, 2016).  

Antes de passar às especificidades de cada fonte, cabe destacar que algumas delas 

possuem taxas de juros de captação superiores àquelas vigentes nos financiamentos do 

PRONAF. Essas fontes de recursos têm diferentes custos. As fontes da Poupança Rural e do 

FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) têm estabelecido no Programa (PRONAF) como um 

dos itens de seu custo o chamado custo de equalização, que é a diferença entre os juros de 

captação da fonte e o pago pelo agricultor junto ao PRONAF, além dos custos de serviços e 

de risco (spread). 

As Fontes do OGU (Orçamento Geral da União), das Exigibilidades Bancárias e dos 

Fundos Constitucionais, não necessitam de equalização. Recursos como os – Orçamento 

Geral da União (OGU) e dos Fundos Constitucionais (FC) são recursos com risco da União, as 

demais fontes apresentam riscos bancários, necessitando de um pagamento, incluso no 

spread para cobrir este risco. 

Parte desses recursos depende dos chamados depósitos bancários, seja dos 

depósitos à vista (exigibilidades bancárias), seja da poupança rural. Essas fontes também 

fazem parte dos recursos do: Plano Safra Agrícola e Pecuário da Agricultura Empresarial, o 

que exige do governo definição de prioridades. 

A destinação de recursos dessas fontes para o Programa só se torna factível, 

portanto, quando o Tesouro Nacional realiza a equalização de encargos financeiros, isto é, 

arca com as despesas relativas à diferença entre os custos decorrentes do uso desses 

recursos (que envolvem os custos de captação, administrativos e tributários) e a 

rentabilidade oferecida pelas Linhas do PRONAF. A equalização é autorizada por meio de 

Portarias do Ministério da Fazenda (MF). Normalmente emitidas no início de cada Ano-Safra, 

tais Portarias definem tetos para o valor financiado passível de equalização (por fonte e 

instituição financeira). Em geral o montante dos recursos das fontes equalizáveis que vem a 

ser utilizado no PRONAF efetiva-se próximo do valor máximo passível de equalização. 

 

2.3.1 FAT-DE 

Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT-DE) são alocados em 

bancos públicos federais quando há recursos deste Fundo. 

O Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT) deve a cada ano decidir, dentre os 

diversos Programas que podem contar com recursos do FAT-DE, entre eles o PRONAF. O 

valor decidido pelo CODEFAT é, então, alocado, na forma de Depósitos Especiais, no Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), Banco do 

Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (BASA), que devem obrigatoriamente destinar os 

recursos a financiamentos do PRONAF. 

Como a taxa de juros paga por esses bancos ao FAT – a TJLP – é, em geral, superior 

àquela praticada nos financiamentos do PRONAF, os recursos do FAT-DE destinados ao 

PRONAF têm sido equalizados pelo Tesouro Nacional. 
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2.3.2 Exigibilidades Bancárias (MCR 6.2) 

Desde a criação do PRONAF, o BACEN determina que as instituições financeiras 

mantenham aplicado em operações de crédito rural um percentual do valor de seus 

depósitos à vista. Atualmente, uma subexigibilidade para o PRONAF determina que 20% das 

exigibilidades estejam aplicadas em operações do Programa. Os depósitos à vista não são 

remunerados, não havendo equalização dos Recursos Obrigatórios utilizados no PRONAF. 

 

2.3.3 Poupança Rural 

A Caderneta de Poupança Rural é uma modalidade de depósito de poupança à qual 

se aplica a exigibilidade de que um percentual dos recursos captados esteja aplicado em 

operações de crédito rural. Como a remuneração da Poupança Rural (0,5% ao mês mais a 

Taxa Referencial) é superior às taxas de juros vigentes nas Linhas do PRONAF, os recursos da 

Poupança Rural destinada ao Programa têm sido equalizados, tornando esta fonte como a 

mais cara do PRONAF paga pelo Tesouro. 

 

2.3.4 Fundos Constitucionais (FCs) 

Os recursos dos Fundos Constitucionais do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-

Oeste (FCO) são repassados aos respectivos bancos operadores, que os utilizam em 

financiamentos ao setor produtivo da região a que pertencem. Com base nas diretrizes do 

Ministério da Integração Nacional, os bancos operadores elaboram as programações anuais 

de financiamento, estabelecendo o montante de recursos a ser destinado ao PRONAF. Os 

bancos operadores não possuem custos de captação dos recursos dos FCs e, ainda, recebem 

uma remuneração, debitada do respectivo Fundo, para cobrir os custos de operacionalização 

do PRONAF. Os custos de operacionalização do Microcrédito Produtivo Rural são superiores 

as demais linhas em função de que exige um acompanhamento técnico durante toda a 

operacionalização do microcrédito. 

Diante disto, os recursos dos FCs utilizados no PRONAF não são equalizados pelo 

Tesouro Nacional. No ano agrícola 2018/2019 a Fonte Fundos Constitucionais disponibilizou 

R$ 4,9 bilhões do Orçamento Geral da União (OGU). 

O Tesouro Nacional é uma fonte de recursos do PRONAF quando utiliza para os 

financiamentos do Programa recursos do OGU inscritos na rubrica “Operações Oficiais de 

Crédito”. Os recursos são repassados a bancos públicos federais – BB, BNB e BASA – para 

serem destinados a financiamentos sob amparo do PRONAF. Após as prestações serem 

pagas pelo mutuário, o banco repassa os recursos novamente ao Tesouro Nacional. O risco 

das operações pode ser assumido pela União ou pelo banco, dependendo da Linha do 

PRONAF. Ao repassarem recursos do OGU para o PRONAF, BB, BNB e BASA exercem um 

papel similar ao que desempenham como operadores de Fundos Constitucionais: não 

possuem custos de captação e recebem uma remuneração pelo serviço de concessão de 

financiamentos que realizam. Não há, portanto, equalização de recursos do OGU. 
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2.3.5 Recursos Próprios Equalizáveis (RPE)  

Não é comum que os bancos utilizem seus recursos próprios em financiamentos do 

PRONAF porque, em geral, esses recursos não são equalizados. A partir de 1999, foi aberta 

uma exceção para os Bancos Cooperativos, cujos recursos próprios destinados ao PRONAF 

passaram a ser equalizados. Dois bancos cooperativos têm sido contemplados com a 

equalização de recursos próprios: BANSICRED e BANCOOB e mais recentemente a CONFESOL 

 

2.3.6 Fonte Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD) 

Fonte equalizada do Banco do Brasil BB. Instrumentos híbridos são instrumentos 

financeiros que possuem, ao mesmo tempo, características de dívida e de capital próprio.  

 

2.4 PRONAMP 

Programa de Valorização da Média Propriedade oferece crédito aos médios 

produtores. A partir da safra 2015/2016 o Plano Safra passou a incluir uma parte dos 

recursos do PRONAMP, para atender agricultores familiares mais capitalizados com 

demanda de volumes maiores de crédito. Apresenta taxas de juros maiores que as do 

PRONAF. Na safra 2018/2019 a taxa de juros do PRONAMP é de 6% ao ano contra 2,5% a 

4,6% do PRONAF. 
 

Tabela 2 – Fontes do plano safra da agricultura familiar 2018/2019 

Fonte Valor  
(bem bilhões reais) 

FAT–DE 3,4 

Exigibilidades Bancárias 7,1 

Fundo Constitucional - FNE, FNO e FCO 4,9 

Poupança Rural 10,0 

Orçamento Geral da União 0,4 

Recursos Próprios Equalizáveis 0,1 

IHCD 1,0 

PRONAMP 4,1 

Total 31,0 
Fonte: Banco Central/Matriz de dados, 2018. 

2.5 PRINCIPAIS LINHAS DE CRÉDITO DO PRONAF 

Em cada Plano Safra é disponibilizado um montante de recursos, divididos em custeio 

e investimento que podem ser utilizados pelos agentes financeiros para atender os 

agricultores familiares em diferentes atividades. 
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2.5.1 PRONAF Custeio 

Custeio de atividades agrícolas e pecuárias inclusive aquisição de animais para recria 

e engorda, tendo um limite de até R$ 250 mil. Os juros são diferenciados sendo os menores 

valores para a produção de alimentos (2,5% ao ano) e os maiores para a soja e o milho (4,6% 

ao ano). 

 

2.5.2 PRONAF Investimento Mais Alimentos 

Investimento da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não 

agropecuários no estabelecimento rural. Limite individual de até R$ 165 mil, coletivo de até 

R$ 800 mil e para atividades de suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura e 

fruticultura com limite de até R$ 330 mil com juros de 2,5% ao ano. Financiamento de 

projetos de investimentos voltados à produção de açafrão, arroz, café, centeio, feijão, 

mandioca, milho, sorgo, trigo, fruticultura, olericultura, apicultura, aquicultura, avicultura, 

bovinocultura de corte e de leite, caprinocultura, ovinocultura, pesca e suinocultura. 

 

2.5.3 Microcrédito Rural 

Investimento para atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural, 

assim como implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e 

prestação de serviços agropecuários, até R$ 5.000 por ano e até três operações, com bônus 

de adimplência de 25% a 40%. Sua aplicação tem se concentrado com agricultores (as) na 

região do semiárido. 

 

2.5.4 PRONAF Semiárido 

Investimento destinado à convivência com o semiárido, priorizando a infraestrutura 

hídrica, até R$ 20 mil, juros de 2,5% ao ano. 

 

2.5.5 PRONAF Reforma Agrária 

O crédito do PRONAF Reforma Agrária apresenta duas linhas, uma inicial do PRONAF 

A, para investimento em atividades agropecuárias e não agropecuárias, de até R$ 25.000, 

para estruturação inicial do Lote, linha está com juros de 0,5% ao ano e bônus de 

adimplência de 43,4%. A segunda Linha PRONAF A/C, de custeio de atividades agropecuárias 

e de beneficiamento ou industrialização da produção, de até R$ 7.500,00 por operação, 

podendo cada assentado realizar até três operações, com juros de 0,5% ao ano. O assentado 

pode também utilizar linha como o Microcrédito Rural, o PRONAF Mulher e/ou o PRONAF 

Jovem. 
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2.5.6 PRONAF Agroindústria 

Crédito para investir no beneficiamento, processamento, na armazenagem e 

comercialização da produção agropecuária, de produtos florestais, artesanais e na 

exploração de turismo rural. Agricultores familiares enquadrados no PRONAF para Agricultor 

Familiar e suas cooperativas e associações que comprovem que, no mínimo, 60% de seus 

participantes ativos são agricultores familiares. 

Juros de 4,6% ao ano com limites de R$ 165 mil por beneficiário, ou até R$ 330 mil 

para o empreendimento familiar pessoa jurídica e de até R$ 35 milhões para cooperativas 

associações da agricultura familiar, de acordo como o projeto técnico, com o estudo de 

viabilidade econômica e respeitado o limite de R$ 45 mil por associado/cooperado 

relacionado na DAP jurídica. 

Existe também uma linha de PRONAF Agroindústria Custeio. 

 

2.5.7 PRONAF Cota Parte 

São beneficiados cooperativas de agricultores familiares que tenham, no mínimo: 

I – 60% de seus sócios ativos classificados como agricultores familiares; 

II – Patrimônio líquido entre R$ 50 mil e R$ 70 milhões; e 

III – 1 ano de funcionamento. 

Aplicando juros de 4,6% ao ano. Limites por cooperativa de até R$ 40 milhões, 

respeitado o limite individual por associado participante do projeto financiado, de R$ 40 mil. 

O crédito pode ser concedido em uma ou mais operações, observado que o somatório dos 

valores das operações de crédito contratadas pelo mesmo cliente não pode ultrapassar os 

limites acima. 

 

2.5.8 PRONAF Eco – Energia Renovável e Sustentabilidade 
Ambiental 

Crédito para implantar, utilizar, recuperar ou adotar tecnologias de energia renovável 

e de saneamento ambiental. Financiamento de projetos de investimento de tecnologias de 

energia renovável e ambientais, silvicultura, armazenamento hídrico, pequenos 

aproveitamentos hidroenergéticos e adoção de práticas conservacionistas e de correção da 

acidez e fertilidade do solo. Juros de 2,5% ao ano, com limite de até R$ 165 mil. 

 

2.5.9 PRONAF Mulher 

Linha de investimento para a mulher agricultora, independentemente de seu estado 

civil, para financiar atividades agrícolas e não agrícolas com juros de 0,5% ao ano para o 
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microcrédito, 2,5% ao ano para investimentos de até R$ 165 mil e 4,6% ao ano para 

investimentos de R$ 165 mil a R$ 330 mil. 

 

2.5.10 PRONAF Floresta 

Crédito para investir em sistemas agroflorestais, exploração extrativista 

ecologicamente sustentável, plano de manejo e manejo florestal, recomposição e 

manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas 

degradadas, enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal diversificada. 

Juros de 2,5% ao ano e limite de até R$ 38.500,00 com prazo de até 12 anos e com 8 anos de 

carência. 

 

2.5.11 PRONAF Agroecologia 

Crédito para investir em sistemas de produção agroecológica ou orgânica. Juros de 

2,5% ao ano e limites de até R$ 165 mil. Para o custeio, crédito por sistema de produção, 

juros de 2,5% ao ano, limites de até R$ 250 mil. 

 

2.5.12 PRONAF Jovem 

Crédito para atender as necessidades de investimento de jovens agricultores 

familiares, entre 16 e 29 anos, que cursaram ou estejam cursando o último ano em centros 

de formação por alternância ou que tenham participado de curso ou estágio de formação 

profissional que preencham os requisitos definidos pela SAF/MDA ou que apresentem 

assistência técnica. Juros de 2,5% ao ano e limite de R$ 16.500,00 por operação com limite 

de até 3 operações. 

 

2.6 SEGURO DA AGRICULTURA 

A partir de 1973 com a criação do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

(PROAGRO) através da Lei 5.969 o Brasil passou a contar com um seguro rural que protegia 

as obrigações financeiras do crédito rural. Este Programa de Seguro sofreu constantes 

alterações, sendo as principais na Lei Agrícola 8171 de 1991 e na Lei 12058 de 2009, em seus 

artigos 56, 57, 58 e 59. 

Suas normas são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e codificadas 

no Manual de Crédito Rural (MCR-16), que é divulgado pelo Banco Central do Brasil. 

Em 2004 foi criado o “PROAGRO Mais”, 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 na forma estabelecida pelo CMN, conforme 

estabelecido pela Lei nº 12.058/2009. 



 
13 

 

Atualmente o PROAGRO cobre as operações de financiamento dos médios 

agricultores (PRONAMP) e o PROAGRO Mais – SEAF cobre as operações do PRONAF para os 

agricultores familiares. 

O Brasil tem dois outros programas de Seguro: O de Subvenções ao Prêmio de Seguro 

Rural destinado aos grandes produtores e o Garantia Safra destinado aos agricultores 

familiares situados abaixo da Linha de Pobreza. 

O PROAGRO e o SEAF são custeados por recursos alocados pela União e dos 

provenientes da contribuição que o produtor rural paga (o adicional/prêmio do PROAGRO e 

o Prêmio SEAF), bem como das receitas obtidas com a aplicação do adicional recolhido. 

Todas as linhas de crédito do PRONAF de custeio agrícola têm a adesão obrigatória 

ao PROAGRO Mais – Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), que protege os financiamentos 

em caso de perdas por evento climático e parte da renda prevista do agricultor.  

O PROAGRO e o SEAF são administrados pelo Banco Central do Brasil e executado 

por seus agentes, representados pelas instituições financeiras autorizadas a operar em 

crédito rural (bancos e cooperativas de crédito), as quais contratam as operações de custeio 

e se encarregam de formalizar a adesão do mutuário ao Programa, da cobrança do adicional, 

das análises dos processos e da decisão dos pedidos de cobertura, do encaminhamento dos 

recursos à Comissão Especial de Recursos – CER, dos pagamentos e registros das despesas. 

Quando o pedido de cobertura do PROAGRO é negado pelo agente financeiro, o 

produtor pode recorrer à Comissão Especial de Recursos – CER, única instância 

administrativa do PROAGRO. A CER é um órgão Colegiado, cuja Secretaria Executiva está 

ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 

2.6.1 PROAGRO Mais – Seguro da Agricultura Familiar – SEAF 

O PROAGRO Mais – SEAF é um seguro multirrisco (cobre perdas provocadas pelo 

clima, doenças e pragas sem controle conhecido). Garante a cobertura de 80% da renda 

bruta esperada incluindo o valor financiado e até R$ 20 mil da renda líquida. 

Os objetivos do SEAF são: 

i) Reduzir o risco das operações; 

ii) Evitar renegociações; 

iii) Ampliar o acesso ao crédito; e 

iv) Estimular o uso de tecnologias apropriadas. 

 

2.6.1.1 Culturas enquadradas no SEAF 

As culturas enquadradas no zoneamento agrícola são: algodão, amendoim, ameixa, 

arroz, banana, café arábica e robusta, caju, cevada, citros, dendê, feijão, feijão caupi, 

girassol, maçã, mamona, mandioca, milho, nectarina, pera, pêssego, soja, sorgo, trigo e uva. 
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As culturas excepcionalizadas: banana, mamona, mandioca e uva nos estados onde 

ainda não estão zoneadas. 

As culturas consorciadas, desde que a cultura principal tenha indicativo no 

zoneamento agrícola. 

Todas as culturas irrigadas. 

 

2.6.1.2 SEAF para operações de investimento 

A adesão será efetuada quando da contratação do financiamento do custeio agrícola. 

Diferente do crédito de custeio a adesão para as operações de investimento é opcional. A 

adesão só pode ser realizada em operações individuais de custeio e de investimento.  

Para a vinculação, o agricultor deve apresentar, no banco onde realizará as 

operações de custeio agrícola, declaração fornecida pelo banco onde ele tem as operações 

de investimento que contenha o número de referência do BACEN e o valor e data das 

prestações a vencer. Uma operação de custeio ampara só uma operação de investimento. 

Uma operação de investimento pode ser amparada por várias operações de custeio. 

 

2.6.1.3 Valor da cobertura 

Para as operações de custeio a cobertura será de 80% da Renda Bruta esperada, 

cobrindo o valor financiado e até R$ 20 mil da Renda Líquida Esperada. A Renda Bruta 

Esperada é a previsão de Renda colocada na cédula rural a partir da produção esperada. A 

Renda Líquida esperada é a Renda Bruta esperada menos o Custeio contratado. Para as 

operações de investimento o limite de cobertura é de até 95% da Renda Bruta esperada, 

descontadas as coberturas realizadas pelo custeio. 

 

2.6.1.4 Eventos cobertos 

Os eventos cobertos pelo SEAF são: seca, chuva excessiva, geada, granizo, vendavais 

e perdas provocadas por ataque de pragas ou doenças sem controle recomendado pela 

pesquisa. 

 

2.6.1.5 Operacionalização do SEAF 

Comunicação de Perdas (COP): perda maior que 30% causada por evento amparado 

pelo programa, ou seja, renda bruta obtida menor que 70% da renda bruta esperada.  

A COP deve ser feita na agência bancária onde foi contratado o PRONAF. No ato, o 

produtor deve apresentar ao Banco os comprovantes de aquisição de insumos previstos no 

contrato. 
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Cultivares Crioulas: agricultores que utilizam sementes de cultivares tradicionais, 

locais ou crioulas poderão ter cobertura do seguro, desde que seja cultivar cadastrada no 

MDA por entidade habilitada. 

Insumos de produção própria: o agricultor estará dispensado de apresentar nota 

fiscal, mas deverá demonstrar ao técnico vistoriador que a propriedade possui estrutura de 

produção compatível com a quantidade que deveria ser aplicada. 

Efetuar a COP logo após o evento que provocou as perdas, e em momento que 

permita ao técnico vistoriador identificar a causa e a dimensão dos danos. 

Liberação para a colheita. O agricultor deve aguardar a vistoria e a liberação da área 

antes de iniciar a colheita. 

Os Bancos têm em cada município uma rede de técnicos credenciados para realizar 

as vistorias de avaliação de perdas. Cada vistoria tem um custo de 1% do valor segurado e ou 

no mínimo R$ 230,00, cobertas pelo Fundo do PROAGRO. 

O agricultor poderá recorrer, caso não concorde com os resultados da perícia 

realizada, a uma Comissão Nacional do PROAGRO-SEAF, integrada por técnicos dos 

Ministérios afins, e de organizações de representação dos agricultores. 

 

2.6.1.6 Monitoramento do SEAF 

A cada safra, uma amostra dos contratos é selecionada para vistorias por 

profissionais a serviços da SAF/MDA, com o objetivo de acompanhar e orientar o trabalho 

dos técnicos de comprovação de perdas e agentes financeiros, além de vistoriar lavouras 

seguradas. 

Para auxiliar os serviços de avaliação de perdas são necessários informes atualizados 

dos índices pluviométricos, em cada município. 

 

2.6.1.7 Monitoramento do clima 

Um conjunto de estações meteorológicas distribuídas em todas as zonas agrícolas do 

país é fundamental para contribuir na avaliação das perdas e ou das perícias realizadas. A 

coordenação do SEAF conta com os serviços das estações meteorológicas do INMET, da 

Embrapa e ou das Instituições Estaduais de Pesquisa. 

 

2.6.1.8 Custos do Seguro da Agricultura Familiar – SEAF 

Nas últimas safras financiadas pelo PRONAF, foram realizadas em média 400 mil 

contratos de custeio com um valor assegurado de aproximadamente R$ 8 bilhões. De 2004 

até 2016 a média de sinistralidade tem ficado em 7%, um custo de R$ 560 milhões. Como 

são arrecadados prêmio de 4%, R$ 320 milhões, o Governo Federal tem complementado o 

Fundo Seguro da Agricultura Familiar em R$ 240 milhões de reais. 



16 
 

2.6.2 Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar - 
PGPAF 

O PGPAF é um Programa do Governo Federal que garante aos agricultores familiares 

que têm financiamento no âmbito do PRONAF a indexação do financiamento a um preço 

que garanta a remuneração do custo de produção e nunca inferior ao estabelecido na 

Política de Garantia dos Preços Mínimos (PGPM). 

O PGPAF tem por objetivo assegurar a remuneração dos custos de produção aos 

agricultores familiares financiados pelo PRONAF por ocasião da amortização ou da 

liquidação de suas operações de crédito junto aos agentes financeiros. Este custo de 

produção pode ser acrescido ou decrescido de uma variação de até 10%, não podendo ser 

inferior ao preço mínimo do referido produto. Para o estimulo a produção de determinados 

alimentos um novo acréscimo de até 10% pode ser concedido. 

No ato da contratação do financiamento o agricultor sabe da equivalência da dívida 

em relação ao PGPAF do produto ou da cesta de produtos definido no contrato. No 

pagamento se o preço de referência de mercado for inferior ao PGPAF contratado o 

desconto se dará na mesma proporção, mantendo a equivalência dívida/unidades de 

produto no ato da contratação. 

A garantia consiste na concessão de bônus de desconto representativo do diferencial 

entre os preços de garantia definidos anualmente e os preços de comercialização praticados 

no período que antecede a amortização ou liquidação do financiamento. Os preços de 

garantia são regionalizados e os preços de mercado são coletados para cada estado da 

União. 

Exemplo: Um contrato de milho de R$ 10.000,00, realizado em setembro, com um 

PGPAF definido em R$ 17,67, o equivalente a 566 sacas de milho. Se no pagamento do 

contrato em julho do ano seguinte o preço estiver em R$ 14,13 uma queda de 20%, a dívida 

a ser paga terá um bônus de 20%, ou seja, R$ 8.000,00, mantendo a equivalência dívida em 

sacas de produto milho, na contratação e no pagamento, 566 sacas. 

 

2.6.2.1 Objetivos do PGPAF 

O Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar, tem os seguintes 

objetivos: 

i) Assegurar a remuneração dos custos de produção aos agricultores familiares 

financiados pelo PRONAF.  

ii) Garantir a estabilidade das atividades produtivas da agricultura familiar; 

iii) Permitir a diversificação da produção, ao ampliar as atividades que o agricultor 

tem segurança para cultivar; 

iv) Direcionador dos custos dos agricultores familiares; e 

v) Reduzir a inadimplência quando ocorre queda de preços dos produtos. 
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2.6.2.2 O arcabouço legal da PGPAF 

O Decreto n.º 5.996, de 12/2006, institui o PGPAF e o Comitê Gestor, estabelecendo 

o papel da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e da Companhia de Nacional de 

Abastecimento (CONAB) e do Conselho Monetário Nacional (CMN) no Programa. Estabelece 

ainda o custo variável como base para o Preço de Garantia. A Resolução do Conselho 

Monetário Nacional (CMN) autoriza os Bancos a conceder o Bônus do PGPAF, estabelece o 

Preço Mínimo como piso para o PGPAF, atribui a SAF/MDA a publicação de Portaria com o 

bônus mensal, ainda fixa os Preços Garantidores de cada produto válido por um ano. A 

composição do Comitê Gestor do PGPAF é representada pelos: Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

2.6.2.3 Das atribuições do Comitê Gestor 

O Comitê Gestor é responsável por encaminhar propostas operacionais ao CMN 

referente aos produtos agrícolas contemplados a cada safra (51 atualmente); encaminhar as 

modalidades de crédito; o valor limite do bônus ou percentual máximo de desconto 

concedido para cada agricultor por ano; o preço de garantia dos produtos para cada ano 

agrícola; a área de abrangência dos preços de garantia para cada produto, a época de 

apuração e o seu período de vigência; e a metodologia a ser utilizada para apuração e 

concessão do bônus. 

 

2.6.2.4 Das Atribuições da CONAB 

Cabe a CONAB realizar o levantamento dos custos de produção e dos preços de 

mercado dos produtos enquadrados no PGPAF, conforme metodologia definida pelo Comitê 

Gestor; Informar a SAF/SEAD, até o terceiro dia útil de cada mês, os preços médios mensais 

de mercado para cada produto do PGPAF e o bônus por produto e Unidade da Federação no 

referido mês. 

 

2.6.2.5 Das Atribuições da SAF/SEAD 

A SAF/SEAD é responsável por publicar até o 4º dia útil de cada mês no Diário Oficial 

da União e divulgar aos agentes financeiros e à STN a portaria com o valor do bônus mensal 

por produto e Estado. 

 

2.6.2.6 Das Atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN) 

Regulamentar o PGPAF com base nas propostas encaminhadas pelo Comitê Gestor. 
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2.6.2.7 Das atribuições da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

Monitorar os agentes financeiros e reembolsar os custos do bônus quando as 

operações são realizadas com recursos das fontes União, FAT e Exigibilidades Bancárias. 

 

2.6.2.8 Das atribuições dos Agentes Financeiros 

Contratar os financiamentos, aplicar o bônus, formalizar contrato ou convênio com a 

STN, apresentar por meio eletrônico a relação nominal de todos os beneficiários (nome e 

CPF) do PGPAF, incluindo o produto, o valor financiado, o município/UF e o valor do bônus 

concedido por operação para cada mutuário. 

 

2.6.2.9 Preço de Garantia 

Tem por base o custo variável, que inclui a remuneração da mão de obra familiar e os 

custos de insumos e serviços utilizados, com incremento ou redução de até 10% sobre o 

valor levantado a campo. Sua abrangência é regional. Atualmente 51 produtos têm Preço 

Garantidor definido. 

 

2.6.3 Seguro Garantia Safra 

O Garantia Safra é uma modalidade de Seguro, que apoia os agricultores familiares, 

situados abaixo da Linha de Pobreza, com ênfase na região da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), especialmente no Semiárido, onde os agricultores 

sofrem constantes perdas de safra por motivo de seca. Para participar do Programa é 

necessário que, anualmente, estados, municípios e agricultores enquadrados no Programa, 

façam sua adesão. 

O Seguro Garantia Safra foi instituído pela Lei no. 10.240 de 10 de abril de 2002 e 

começou a ser operacionalizado em 2003. Leis complementares como a Lei 10.700 de 09/07 

de 2003 e a Lei no. 12.766 de 2012 promoveram adequações do Programa. 

Os agricultores que aderirem ao Programa nos municípios e vierem a sofrer perda de, 

pelo menos 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, algodão, ou de outras 

culturas, definidas pelo órgão gestor do Fundo Garantia Safra, em razão de estiagem ou 

excesso hídrico, receberão o Benefício Garantia Safra. O pagamento será realizado 

diretamente pelo Governo Federal, em cinco parcelas mensais por meio de cartões 

eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. 

O valor do Benefício Garantia Safra e a quantidade de agricultores a serem cobertos 

pelo Garantia Safra é definida anualmente durante a reunião do Comitê Gestor do Garantia 

Safra. Na safra 2017/2018, o Programa atenderá a 1,35 milhões de famílias, e o valor do 

Seguro foi estipulado em R$ 850,00. 



 
19 

 

O Fundo que mantém o Programa tem a contribuição e adesão dos estados, 

municípios e agricultores. O Governo Federal tem a maior cota de participação no Fundo e 

quando necessário complementa os recursos para pagar todos os beneficiários. O Fundo 

pretende recolher 45% do valor segurado, projetando perdas totais a cada dois anos. Iniciou 

projetando perdas a cada três anos. Nos últimos anos, as perdas praticamente totais têm 

ocorrido todos os anos, obrigando sucessivos complementos de recursos da União. 

A avaliação das perdas é realizada por amostragem in loco nos municípios e também 

utiliza diferentes indicadores climáticos disponíveis pelos órgãos competentes. Comprovada 

a perda superior a 50%, o Fundo cobre todo o conjunto dos agricultores aderidos ao 

Programa no município, desde que agricultores, municípios e estado tenham realizado o 

aporte devido ao Fundo. 

 

2.6.3.1 Quem pode se beneficiar do Garantia Safra 

Nos municípios que aderiram ao Garantia Safra (GS) podem se inscrever ao Programa 

os agricultores enquadrados no PRONAF (DAP) que tenham Renda Familiar inferior a 1,5 

Salários Mínimo mensal. A área total a ser plantada deve ser estar entre 0,6 (mínimo) e 5 

hectares (máximo). 

 

2.6.3.2 Como é realizada a seleção 

Cada estado recebe um percentual do número de cotas estabelecido a nível nacional. 

Esta negociação se dá junto ao Comitê Gestor Nacional de acordo com o histórico dos anos 

anteriores e da demanda projetada pelo estado. O estado realiza um processo semelhante 

junto aos municípios. Os agricultores inscritos são selecionados eletronicamente por meio 

de critérios estabelecidos em nível nacional. Gerada a lista, esta deve ser homologada pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural após verificar se todos os nomes que 

constam da lista são realmente agricultores familiares e se as informações relativas à renda 

e a outros critérios de participação estão corretas. 

 

2.6.3.3 Aporte financeiro 

A contribuição financeira dos agricultores ao fundo Garantia Safra é fixada a cada ano 

pelo Comitê Gestor do GS, é paga por meio de boleto bancário e corresponde a um 

percentual do valor do benefício. Após a adesão dos agricultores, são calculados os valores 

de contribuições dos estados e municípios. 

Na safra 2017/2018 para um benefício de R$ 850,00 o agricultor recolheu R$ 12,75 

(1,5%). 

A prefeitura municipal também aporta ao Fundo Garantia Safra um percentual do 

valor do benefício para cada agricultor. Na safra 2017/2018, a Prefeitura Municipal aderida 

ao Garantia Safra contribuiu com R$ 38,25 (4,5%) por agricultor aderido. O valor total da 
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contribuição financeira da prefeitura é calculado em função das adesões ocorridas no 

município. 

O estado aderido ao GS aportou na safra 2017/2018, 9% do Benefício Garantia Safra 

(R$ 76,50) por agricultor aderido. Por fim, a União aporta ao fundo Garantia Safra, no 

mínimo, 30% do valor do benefício, que na safra 2017/2018 foi de R$ 255,00 por agricultor. 

Se o Fundo não for suficiente para cobrir o Seguro Garantia Safra, a União complementa os 

recursos. 

 

2.6.3.4 Comitê Gestor 

O Comitê Gestor do Garantia Safra se reúne, no mínimo, uma vez por ano agrícola. 

Nessa reunião são tomadas as decisões necessárias para a implementação do GS no ano 

seguinte. As principais decisões do Comitê Gestor estão relacionadas às quantidades de 

cotas disponibilizadas para os Estados, ao valor do Benefício a ser pago aos agricultores e as 

alterações no calendário de plantio, que serve de referência para todas as etapas e os 

procedimentos. 

 

2.6.3.5 Membros do Comitê Gestor do Garantia Safra 

São membros do comitê gestor representantes: Secretaria Especial da Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEADE); Ministério da Casa Civil; do Planejamento; 

da Fazenda; da Agricultura; da Integração Nacional; do Desenvolvimento Social; SUDENE; 

EMBRAPA; Caixa Econômica Federal; Representantes das Organizações dos Agricultores 

Familiares; Representantes de ONGs da área do G.S.; Representantes dos municípios; 

Representante de cada estado aderido ao G.S.; Representante do INMET (Instituto Nacional 

de Meteorologia) e do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres 

Naturais). 

 

2.6.3.6 Comunicação de Perdas, Vistoria e Pagamento do Seguro 

A solicitação de vistorias é realizada pelo município, à Secretaria de Agricultura 

Familiar, após a ocorrência do evento adverso em razão de fenômenos de estiagem ou de 

excesso hídrico, quando as lavouras apresentarem indícios de perdas iguais ou superiores a 

50%. É de responsabilidade do Prefeito Municipal nomear um técnico vistoriador, que ira 

realizar a vistoria e encaminhar os laudos das lavouras dos agricultores sorteados pela SAF. 

Serão considerados aptos ao recebimento do Garantia Safra, quando as informações 

amostrais indicarem perdas superiores a 50% do produto ou do conjunto dos produtos 

amparados. Outros indicadores agroclimáticos são utilizados para consolidar o resultado 

destas análises amostrais. 
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2.6.3.7 Custo do Programa 

Como uma adesão massiva e sucessiva secas na região, o Programa tem um custo 

próximo a 100% das adesões, em torno de 1 milhão de adesão, R$ 850 milhões o valor total 

assegurado (US$ 252 milhões de dólares). Como estados, municípios e agricultores 

contribuem com 15%, o custo para a União para uma perda de 100% é de R$ 637 milhões o 

equivalente a US$ 188 milhões de dólares, (cotação 1 US$ a R$ 3,373). 

 

2.6.3.8 Avaliação 

Atendendo a um público situado abaixo da Linha da Pobreza o Programa. A 

participação financeira dos Estados, municípios e agricultores no Fundo Garantia Safra é um 

ponto positivo do Programa. Este público não conta com um Programa de ATER para 

melhorar seus sistemas de produção e nem com a obrigatoriedade de seguir um sistema 

mínimo de regramentos para um bom cultivo. 

Ao não promover novas tecnologias e ou novos sistemas mais próprios a Região do 

Semiárido o Programa tem uma forte característica de transferência de renda e não de um 

Seguro Rural. Como o Programa exige uma área muito pequena de plantio, atinge um 

público muitas vezes com mais características de moradores rurais do que de agricultores 

familiares. 

Um programa intensivo de ATER com sistemas mais diversificados e mais apropriado 

aos agroecossistemas regionais poderia oferecer um retorno maior a estes agricultores. Um 

bom Programa de Seguro deve conviver com uma média de perdas não superior a 10% em 

regiões com zoneamento agrícola e não superior a 30% em regiões de alto risco para a 

prática de agricultura. Nestas regiões de alto risco climático sistemas agrosilvopastoris são 

os mais recomendados para o apoio desta modalidade de Seguro como o Garantia Safra. 

 

2.6.4 Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) oferece ao agricultor a 

oportunidade de segurar sua produção, junto a uma Seguradora, com custo reduzido, por 

meio de auxílio financeiro do governo federal. 

A subvenção econômica concedida pelo Ministério da Agricultura pode ser pleiteada 

por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive ou produza espécies contempladas pelo 

Programa e permite ainda, a complementação dos valores por subvenções concedidas por 

estados e municípios. Para contratar o seguro rural, o produtor deve procurar uma 

seguradora habilitada pelo Ministério da Agricultura no Programa de Subvenção. A 

seguradora deduz a parcela correspondente à subvenção do valor do prêmio da apólice 

contratada pelo produtor rural.  O agricultor não pode acumular outra modalidade de 

Seguro como o PROAGRO ou o SEAF na mesma área segurada pelo PSR. 
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2.6.4.1 Descrição e Finalidade 

Por meio da Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural, o Governo Federal 

apoia financeiramente àqueles produtores que contratarem essa modalidade de garantia, 

arcando com parcela dos custos de aquisição do seguro. O percentual de subvenção pago 

pelo Governo Federal varia de 40% a 60% de acordo com as prioridades da política agrícola 

formulada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Para algumas 

culturas o Estado ou Município podem subsidiar o prêmio pago ao agricultor. Uma cultura 

como a do trigo que tenha um custo médio de 12% pode ter um subsídio de 40% do Governo 

Federal e de 30% do Estado, com o agricultor pagando os 30% restante do prêmio.  

 

2.6.4.2 Limites da Subvenção ao Prêmio Seguro Rural 

Iniciado no fim de 2005, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) 

proporciona redução de 30% a 45% do custo do seguro para o produtor rural. Os valores 

máximos da subvenção federal ao PSR, no período 20014/2018, para cada produtor/ano, são 

de R$ 72 mil para produtos agrícolas e de R$ 24 mil para modalidades pecuária, florestal e 

aquícola. Realizando seguro, nos valores máximos, para as quatro modalidades, o seguro 

pode chegar a R$ 144 mil por agricultor/ano. 

Os produtores paulistas, mineiros e paranaenses contam, ainda, com descontos no 

custo do seguro rural por meio de programas de subvenção estadual, que são cumulativos 

com o federal, desde que o segurado não apresente restrição no Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e/ou nos estaduais de São Paulo, 

Minas Gerais e Paraná. 

 

2.6.4.3 Orçamento e Alcance do Programa de Subsídio ao Prêmio do Seguro 
Rural 

Para o ano de 2016 foi previsto R$ 400 milhões para o Programa, uma queda de 40% 

em relação aos R$ 668 milhões planejados. Segundo o Ministério de Agricultura Pecuária e 

Abastecimento estes recursos deveriam proteger 6,4 milhões de hectares distribuídos em 

81,7 mil apólices de Seguro. Para 2017 foram previstos R$ 425 milhões e para 2018 R$ 455 

milhões. O percentual de Subsídio ao Prêmio varia de 35% a 45% conforme o percentual de 

cobertura contratado que pode variar entre 50% e 85%. 

De 2006 até agosto de 2016 foram realizadas 617.742 apólices, beneficiando 137.445 

produtores. O total do Prêmio pago às Seguradoras ficou em R$ 5,1 bilhões e o valor do 

Subsídio ao Prêmio ficou em R$ 2,8 bilhões. Para maiores informações consulte o Atlas do 

Seguro Rural na página do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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2.6.5 PROAGRO – Programa de Garantia da Atividade Agropecuária  

Visando atender os médios produtores, o Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (PROAGRO) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à 

operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de 

fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma 

estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. 

Criado O PROAGRO pela Lei 5.969/1973 e regido pela Lei Agrícola 8.171/1991, ambas 

regulamentadas pelo Decreto 175/1991. Suas normas são aprovadas pelo Conselho 

Monetário Nacional – CMN e codificadas no Manual de Crédito Rural (MCR-16), que é 

divulgado pelo Banco Central do Brasil. 

O PROAGRO é custeado por recursos alocados pela União e dos provenientes da 

contribuição que o produtor rural paga (o adicional/prêmio do PROAGRO), bem como das 

receitas obtidas com a aplicação do adicional recolhido. 

A partir de 1997, reconhecendo a eficiência do zoneamento agrícola de risco 

Climático do MAPA criado em 1996, o CMN passou a exigir a observância das 

recomendações do zoneamento agrícola para o enquadramento dos empreendimentos de 

custeios agrícolas no PROAGRO, incentivando a utilização de tecnologia adequada às 

atividades. 

O PROAGRO funciona como um seguro agrícola de custeio, mas suas operações não 

passam por seguradoras, não tem apólice e não está sob a fiscalização e regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Na prática, o PROAGRO é destinado aos 

produtores que contratam financiamento do crédito agrícola para custeio e procuram se 

precaver de eventual inadimplência, caso tenham perda de renda devido a prejuízos 

causados por fenômenos climáticos, pragas e doenças em suas lavouras, rebanhos e bens. 

Os produtores rurais que contratam o PROAGRO pagam um prêmio, o que lhes garante a 

indenização, de recursos utilizados para o custeio, quando ocorrerem perdas por essas 

razões. O governo federal atua como se fosse uma seguradora, isto é, paga as despesas em 

caso de sinistro.  

O Programa é administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e operado por seus 

agentes, representados pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural, 

as quais contratam as operações de custeio e se encarregam de formalizar a adesão do 

mutuário ao Programa, da cobrança do adicional, das análises dos processos e da decisão 

dos pedidos de cobertura, do encaminhamento dos recursos à Comissão Especial de 

Recursos – CER, dos pagamentos e registros das despesas. 

Quando o pedido de cobertura do PROAGRO é negado pelo agente financeiro, o 

produtor pode recorrer à Comissão Especial de Recursos – CER, um órgão Colegiado, cuja 

Secretaria Executiva está ligada ao Ministério da Agricultura. 
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2.6.6 Reduzida Taxa de Inadimplência no PRONAF 

Através destes mecanismos de proteção como o Seguro da Agricultura Familiar 

(SEAF) contra eventos climáticos, e o PGPAF garantindo uma equivalência crédito/produto o 

PRONAF tem apresentado taxas de inadimplência inferior a 5%, o que permite uma 

estabilidade ao Programa. 

O aumento de fontes como as Exigibilidades Bancárias e os Fundos Constitucionais 

tem reduzido os custos de equalização para o governo, o que permite manter e ou ampliar o 

volume de recurso disponibilizado. 
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3. BOA PRÁTICA DE EFETIVIDADE DA POLÍTICA 

PÚBLICA DO PRONAF POR MEIO DAS COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DA CENTRAL 

CRESOL BASER PRONAF 
 

 

A Central Cresol-Baser é uma das quatro centrais que compõe a Confederação Cresol. 

Criado em 1995 a Central Cresol Baser, presente em dez estados e com mais de 200 agências 

de relacionamento, administra atualmente cerca de R$ 3,5 bilhões em ativos e aplica mais 

de R$ 1 bilhão por ano do PRONAF para os associados agricultores familiares. Possui 175.000 

associados. Será apresentado a Central Cresol Baser como um exemplo de sucesso do 

Cooperativismo de Crédito Rural e que tem contribuído com a qualificação do PRONAF na 

sua área de ação. 

 

3.1 A CRESOL CONFEDERAÇÃO 

A CRESOL Confederação representa as centrais de cooperativas vinculadas ao 

movimento da agricultura familiar e economia com interação solidária. Criada em 2008, com 

sede em Florianópolis, tem como filiadas as seguintes centrais e suas respectivas 

cooperativas singulares: 

1. Cresol-Baser, com sede no Paraná; 

2. Cresol Central, com sede em Santa Catarina; 

3. Cresol Central Sicoper, com sede em Passo Fundo; 

4. ASCOOB, com central na Bahia. 

A história desse movimento iniciou-se em 1989, quando pequenos agricultores e 

assentados da reforma agrária nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná, em Santa 

Catarina e no Rio Grande do Sul, com dificuldades para acessar crédito de custeio e de 

investimentos, estruturaram o Fundo de Crédito Rotativo, financiado pela Agência de 

Desenvolvimento da Igreja Católica da Alemanha – MISEREOR e administrado por entidades 

e movimentos pastorais, sindicais, não governamentais, associativas e sem-terra. A partir 

dessa experiência, surgiu a necessidade de se criar instituições de crédito e em 1995, 

nascem às primeiras cooperativas da espécie, sob a marca Cresol, junto com a criação do 

PRONAF. 

No ano de 2004, as centrais cooperativas constituíram a ANCOSOL – Associação 

Nacional do Cooperativismo de Crédito de Economia Familiar e Solidária e, em 2008, foi 

criada a CONFESOL, uma confederação formal, reconhecida como sistema organizado no 

universo do cooperativismo de crédito brasileiro, naquele momento com objetivo de 

fornecer serviços de tecnologia, tendo como foco a gestão do software Colmeia. Em 2016, 

após oito anos de atuação para organizar e qualificar os serviços prestados aos sistemas 
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associados, a CONFESOL tornou-se Cresol Confederação. Esta mudança alinhou-se à 

comemoração dos 20 anos da Cresol, bem como a ampliação de seu objetivo de atuação de 

um “Confederação de Crédito”, reconhecida pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 

Cerca de 80% dos associados da Confederação Cresol residem em municípios com 

menos de 50 mil habitantes. Presente em 15 estados, em municípios de pequeno e médio 

porte, através de 513 agências de relacionamento, a Cresol Confederação atende mais de 

471 mil cooperados com soluções financeiras reconhecidas pela agilidade e eficiência, que 

permitem o desenvolvimento regional com a valorização do cooperativismo. O trabalho da 

Confederação é orientado pelas seguintes finalidades: 

• Divulgar o cooperativismo de crédito, defender seus interesses, zelar pelo 

cumprimento dos seus princípios, promover a educação cooperativista e organizar os 

serviços de interesse de suas cooperativas centrais associadas; 

• Organizar, propor e padronizar procedimentos tecnológicos relacionados às 

atividades desenvolvidas pelas cooperativas centrais associadas para prevenir e 

combater riscos sistêmicos;  

• Planejar, organizar, manter e coordenar fóruns de discussão de temas de 

interesse das associadas, diretamente ou por meio de comitês consultivos ou grupos de 

trabalho;  

• Desenvolver soluções financeiras buscando alternativas de crédito para 

agricultura familiar e a economia solidária;  

• Prestar serviços de tecnologia referentes ao gerenciamento de software e 

demais tecnologias da informação para as cooperativas filiadas; e 

• Fortalecer ações na área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de 

gestão, produção, acompanhamento e divulgação de informações e de outros 

conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito ao cooperativismo de crédito 

de economia familiar e solidária. 

 

3.2 CENTRAL CRESOL BASER 

A Central Cresol Baser é um Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação 

Solidária que surgiu para oferecer, além de serviços financeiros, crédito, também 

desenvolvimento, inclusão social e financeira com sustentabilidade institucional aos 

associados. 

Há mais de duas décadas a Cresol Baser busca ser um diferencial na vida de cada 

cooperado e com todo esse processo de crescimento e desenvolvimento ao longo dessa 

caminhada vem evoluído constantemente, transformando por meio da cooperação a 

realidade onde está inserida. 
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3.2.1 Linha do Tempo da Central Cresol Baser 

De acordo com a página institucional da Central Cresol Baser (www.cresol.com.br), 

nos 23 anos desta Central, se consolidou um forte movimento de crédito solidário para o 

fortalecimento da agricultura familiar. 

Em 1995, depois de anos de aprendizado com a criação de um Fundo de Crédito 

Rotativo (1989), financiado por organizações de cooperação internacional, como: Misereor e 

TRIAS Ong Belga, gerido pelos agricultores e suas organizações, como alternativa ao crédito 

oficial, surgiu a Cresol, Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária, no mesmo 

ano da criação do PRONAF. Neste ano se constituíram as cinco primeiras cooperativas nos 

municípios de Dois Vizinhos, Marmeleiro, Capanema, Laranjeiras do Sul e Pinhão, todas elas 

no estado do Paraná. Ao todo eram mais de 1.600 cooperados. 

Em 1996 estas cooperativas realizam mais de 1.800 operações de crédito sendo 710 

de PRONAF Custeio. Em 1997 um convênio com o BNDES garante aos seus cooperados o 

acesso ao PRONAF Investimento. 

Em 1998 a Cresol realiza seu I Planejamento Estratégico Participativo.  

Em 1999 inicia sua expansão para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o primeiro 

convênio com o BNDES para o acesso ao PRONAF Investimento e Microcrédito. 

Em 2000 atendendo uma recomendação do BACEN, a Base de Serviços Cresol – 

Francisco Beltrão se torna a Cooperativa Central denominada Cresol Baser. 

Em 2001 a Cresol inicia os primeiros convênios com a SAF/MDA. 

Em 2003 É inaugurada a sede própria da Cresol Central Baser em Francisco Beltrão. 

Em 2004 é lançado o Habitasol com a construção das primeiras moradias rurais. 

Em 2005 para fortalecer a formação dos associados, colaboradores e conselheiros é 

criado o Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário – INFOCOS. 

Em 2006 iniciando a Linha de Serviços é lançado o Cartão de Crédito Cresol. 

Em 2008 surge a cooperativa de Tecnologia da Cresol, a Cresol Tec que vai garantir a 

tecnologia online de todo o Sistema. Ainda no ano de 2008 é criada a Corretora de Seguros – 

Cresol Seguros e o Ranking Social da CONFESOL. Na linha de formação e qualificação dos 

Dirigentes e Colaboradores inicia-se o I Curso de Pós-Graduação em Cooperativismo 

Solidário, em parceria com a UNIOESTE. 

Em 2009 o INFOCOS avança com a qualificação de Conselheiros e Colaboradores com 

o Eixo de Formação da Cooperativa Escola. 

Em 2010 a Cresol e a UNICAFES comemoram 15 anos. 

Em 2011 a Cresol recebe a Presidente Dilma no lançamento do Plano Safra 

2011/2012 em Francisco Beltrão. 

Em 2012 a FAO/ONU lançam o Ano Internacional do Cooperativismo, fortalecendo a 

Cresol, que neste ano, avança para Minas Gerais e Espirito Santo. 
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Em 2013 a Cresol em parceria com o BNDES, avança para São Paulo e Rio de Janeiro e 

se consolida como o maior sistema de cooperativismo rural do Brasil, presente em nove 

estados. 

Em 2014 a FAO/ONU lança o Ano Internacional da Agricultura Familiar fortalecendo o 

público alvo da Cresol.  

Em 2015 nos 15 anos da Cresol é realizado o V Plano Estratégico Participativo com a 

participação de 2.300 cooperados, conselheiros, colaboradores e parceiros, planejando o 

Sistema Cresol para os próximos cinco anos. 

Em 2016 numa valorização da marca Cresol, foi alterada a nomenclatura CONFESOL 

para Cresol Confederação. Na política de expansão inicia-se a absorção da CREHNOR. 

Em 2017 a Cresol Confederação que iniciou sua caminhada em 1996, com cinco 

cooperativas, R$ 1,9 milhão em ativos e 1.600 associados, administra R$ 3,5 bilhões em 

ativos para 175.000 cooperados.  

Em abril de 2018 inaugura sua nova sede, em Francisco Beltrão, interior do Paraná, 

centralizando os serviços que hoje atende, em mais de 200 agências de relacionamento, 

mais de 175.000 cooperados. 

 

3.2.2 Atribuições, Sede e Quadro Associativo da Central Cresol 
Baser 

A Central Cresol Baser está sediada em Francisco Beltrão, no Paraná, e nela estão 

centralizadas as seguintes atribuições:  

• Assumir responsabilidades perante agentes financeiros e órgãos reguladores e 

fiscalizadores; 

• Estruturar e gerenciar as políticas comerciais, de negócios, políticas 

normativas, de crédito e de controles internos e supervisão; 

• Representar de forma institucional o Sistema Cresol Baser; e 

• Estruturar e gerenciar a implementação de políticas estratégicas junto as 

Cooperativas e Postos de Atendimento. 

É na Central Cresol Baser que estão alocadas as gerências, departamentos e setores 

que prestam serviços às cooperativas e seus cooperados.  

 

3.2.3 Funções da Central Cresol Baser 

i. Representar de forma institucional o Sistema Cresol Baser; 

ii. Garantir a harmonia do Sistema Cresol Baser; 

iii. Assumir responsabilidades perante agentes financeiros e órgãos reguladores 

fiscalizadores; 
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iv. Realizar a gestão do funding liquidez e busca de recursos externos; 

v. Estruturar e gerenciar as políticas comerciais e de negócios; 

vi. Estruturar as políticas normativas, de controles internos e supervisão; 

vii. Realizar a gestão de pessoal do Sistema Cresol Baser; 

viii. Estruturar e gerenciar a implementação de políticas estratégicas pelas 

UAD´s, Regionais, Singulares e Postos de Atendimento; 

ix. Estimular a capacitação formação dos quadros conselheiros, funcionários e 

associados; 

x. Estruturar, gerenciar e realizar o processo de análise de crédito; 

xi. Realizar a gestão da marca Cresol; e 

xii. Gerenciar e otimizar os processos operacionais contabilidade, tributação, etc. 

 

3.2.4 A Composição da Central Cresol Baser  

A Cresol Baser é composta por Agências de relacionamento e Cooperativas de 

Crédito, as quais tem como principais funções: 

i. Atender com qualidade os associados oferecendo os produtos e serviços aos 

mesmos; 

ii. Realizar parcerias locais e se relacionar com a comunidade; 

iii. Planejar e cumprir as metas do Planejamento Comercial e orçamentário; 

iv. Aplicar as políticas institucionais, comerciais e estratégicas; e 

v. Ser uma estrutura com viabilidade econômica. 

As Agências de Relacionamento – Estão subordinadas as Cooperativas de Crédito 

Rural têm dois setores: i) um Diretor do Conselho de Administração da Cooperativa que 

realiza parcerias locais e se relaciona com a comunidade, o outro; e ii) o Gerente 

Administrativo oferece produtos e serviços com qualidade aos seus cooperados. É aqui que 

são realizadas as análises de crédito de seus cooperados. As funções específicas das agências 

de relacionamento são de i) realizar a análise de crédito de seus associados no limite da 

alçada da agência; e ii) zelar pela marca CRESOL. 

Ambos planejam e cumprem metas estabelecidas junto à sua cooperativa, além de é 

claro, zelar pela marca Cresol. É uma estrutura que aplica as políticas institucionais, 

comerciais e estratégicas, sugerindo a construção e adequação das políticas sistêmicas. 

Planejam e cumprem metas estabelecidas junto à sua cooperativa singular, além de é claro, 

zelar pela marca Cresol.  

As Cooperativas de Crédito − Representam institucionalmente a Cresol e fomentam 

parcerias nas suas regiões. Além disso, tem a função de garantir a execução de ações 

estratégicas, de formação e capacitação dos quadros de conselheiros, colaboradores e 
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cooperados. Ainda, é ela que garante a execução das políticas comerciais e de negócios das 

Agências de Relacionamento. As funções da cooperativa de crédito é: i) gerenciar as 

atividades das agências de relacionamento; ii) ser uma estrutura com viabilidade econômica; 

e sugerir a construção adequação das políticas sistêmicas. 

 

3.2.5 A Central Cresol Baser 

Atualmente a Central Cresol Baser tem 240 Agências de Relacionamento distribuídas 

em 33 cooperativas. 

O Sistema Cresol Baser possui 1.607 empregados dos quais 1.104 mulheres (69%). 

Destes apenas 56 têm mais de 45 anos. Predomina entre seus dirigentes agricultores 

familiares. 

As Cooperativas do Sistema com as suas Agências de Relacionamento têm diferentes 

categorias de associados:  

• os agricultores (as) ativos que operam com o PRONAF e com outros serviços 

(conta corrente, cartão de crédito, poupança, aplicações, seguro, etc.); 

• os agricultores (as) que não operam com o PRONAF, mas utilizam outros produtos, 

serviços e ou outras linhas de crédito oficial ou de recursos próprios; 

• pessoas físicas residentes no município não agricultor; e 

• pessoas jurídicas. 

Predominam entre os associados os agricultores familiares. 

No mix de diferentes produtos com estas diferentes categorias de associados o 

Sistema encontra seu ponto de equilíbrio financeiro. 

A atual fusão de cooperativas locais em cooperativas de bases regionais além de 

reduzir o custo operacional ampliou a capacidade de contratação de empréstimos em 

função da ampliação do seu Patrimônio Líquido.  
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Tabela 3 − Evolução dos Indicadores do Sistema Cresol Baser Atividades 2015 a 2017 

Indicador 2015 2016 2017 

Cooperados (nº em mil) 140 188 175 

Unidades de atendimento (nº) 222 264 240 

Patrimônio líquido ajustado (em milhões reais) 321 392,9 512,13 

Depósitos Totais (em milhões reais) 615 836,8 881,64 

Crédito comercial (em milhões reais) 529 714 698,07 

Crédito rural custeio (em milhões reais) 481,6 623,14 669,23 

Crédito rural investimento (em milhões reais) 222,34 309,37 360,39 

Total Crédito Rural (em milhões reais) 645 932,51 1.003 

Totais de contratos:    

Número de contratos (nº) 34.058 36.487 35.377 

Valor médio de contratos (em reais) 18.938 25.557 29.115 

Total contrato custeio:    

Contratos custeio (nº) 27.047 28.411 27.767 

Valor médio custeio (em reais) 17.806 21.933 24.101 

Total contrato investimento:    

Contratos investimento (nº) 7.011 8.076 7.610 

Valor médio investimento (em reais) 31.713 38.307 47.357 

Resultado financeiro (em milhões reais) 45 30 41,8 
Fonte: Relatórios Anuais da Central Cresol Baser. 

 

Atualmente com 175.000 cooperados atendidos por 240 Agências de 

Relacionamento, a Cooperativa Central Cresol Baser aplicou em 2017 aproximadamente R$ 

1 bilhão de reais do PRONAF em 35.377 operações de credito rural predominantemente 

através do PRONAF. Dos 175.000 cooperados, aproximadamente 25.000 associados realizam 

operações com o PRONAF. 

Com mais de R$3 bilhões em ativos, possui um patrimônio líquido de mais de R$ 500 

milhões, com depósitos totais de R$881 milhões e aplicações em crédito comercial de R$ 

700 milhões. O resultado financeiro em 2017 foi de R$ 42 milhões. 
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4. A PRIORIDADE NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DA CRESOL POR MEIO 

DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO DO COOPERATIVISMO 

SOLIDÁRIO – CRESOL INSTITUTO INFOCOS 
 
 

O Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário – Cresol Instituto INFOCOS, 

caracterizado como instituição privada e sem fins lucrativos, criado por uma necessidade de 

fortalecer a formação cooperativista a partir da realidade das cooperativas da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária, sendo parte integrante das ações pelo acesso ao crédito e 

serviços financeiros qualificados à realidade dos agricultores familiares e demais 

trabalhadores, essencialmente presentes em município de pequeno e médio porte. 

Os mais de vinte anos do Sistema Cresol são a prova da viabilidade do crédito 

solidário e da economia solidária, baseada na promoção do desenvolvimento local, regional 

e na sustentabilidade das unidades de produção familiar, bem como, das organizações que a 

apoiam. Essa experiência é resultado de décadas de formação, organização e lutas que 

tinham em suas principais pautas o fortalecimento, incentivo e valorização daqueles que 

produzem principalmente o alimento consumido no país. 

É no processo de busca pelo acesso ao crédito e de um crédito diferenciado que o 

Sistema Cresol construiu seu diferencial no cooperativismo, mantendo suas raízes na 

geração do conhecimento, relação com os movimentos sociais e bandeiras da agricultura da 

produção diversificada de alimentos, promovendo agricultores e organizações sociais da 

agricultura familiar. 

O envolvimento e o trabalho de formação e informação são algumas das vertentes 

do Cooperativismo Solidário, consequentemente uma bandeira do Sistema Cresol Baser, que 

busca através dos anos melhorar e ampliar suas ações junto ao seu quadro social. 

Esses anos de caminhada do sistema mostram que investir em formação e 

informação gerou resultados além do esperado, fortalecendo a capacidade de intervenção 

de nossos diretores, colaboradores e sócios, para promoção das práticas de economia 

solidária, no âmbito do desenvolvimento local e regional. Nesse contexto várias são as 

frentes de trabalho do Sistema Cresol Baser, que busca contemplar de maneira ampla e 

abrangente seus cooperados, desde que organizadas na Política de Formação do Sistema 

Cresol. 

Criado em 2005 como INFOCOS, pela rede de Cooperativas do Sistema CRESOL 

BASER, com a missão de “organizar os processos educativos de forma diferenciada primando 

pela participação e cooperação dos atores da Agricultura Familiar” sendo essa sua base 

organizativa e mantenedora. Teve em 2018 sua nomenclatura alinha como CRESOL Instituto. 

Ainda como INSTITUTO INFOCOS, a partir de 2013 o INFOCOS instituto foi 

responsável pela proposição de em conjunto com a CENTRAL CRESOL BASER, constituir um 
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Plano de Formação, destacando seus principais objetivos, conceitos e também o formato de 

atuação de cada um dos programas de formação com associados, conselheiros, 

colaboradores, parceiros, alunos de Escolas Municipais, Casas Familiares Rurais e/ou Escolas 

Famílias Agrícolas.  

Desta forma, este plano foi constituído como uma Política de Formação do Sistema 

Cresol Baser, o qual é coordenado pela Área de Ações Estratégias e INFOCOS, por meio de 

um Coletivo de Formação. 

A Política de Formação orienta ações feitas de forma colaborativa e sistêmica nas 

agências e cooperativas que compõem a Cresol Baser. Estruturada em dois eixos e temáticas 

transversais, sendo que em cada eixo estão estruturados programas com atuação nos 

distintos públicos da Cresol. Nos itens abaixo apresenta-se a Grade de Formação do 

INFOCOS junto a Central Cresol Baser: 

 

4.1 COOPERATIVA ESCOLA 

Os cursos disponibilizados são direcionados à formação, capacitação e treinamento 

de conselheiros e colaboradores do Sistema Cresol. 

Para Conselheiros – A formação de conselheiros objetiva capacitar diretores para o 

exercício de cargos estatutários atribuídos à sua função nas cooperativas singulares. Sendo 

assim, contempla em sua grade um processo contínuo de capacitações, cursos e 

treinamentos, distribuídos em cursos presenciais e à distância, dentre eles:  

i. Curso para Conselheiros Eleitos Fiscais e Administrativos (presencial) 

A formação de conselheiros objetiva capacitar diretores para o exercício de cargos 

estatutário atribuídos à sua função nas cooperativas singulares. Sendo assim, contempla em 

sua grade um processo contínuo de capacitações, cursos e treinamentos, distribuídos em 

cursos presenciais e à distância. 

ii. Curso Avançado para Conselheiros de Administração (presencial) 

São cursos oferecidos aos associados que desejam participar dos processos eleitorais 

em suas cooperativas, com foco no cooperativismo de crédito solidário. Trata-se de uma 

exigência regimental, ou seja, obrigatório. Oferecido todos os anos, com turmas 

regionalizadas, para atender as cooperativas que terão processos eleitorais. 

iii. Curso Avançado para Conselheiros Fiscais (presencial) 

Curso oferecido aos associados que foram eleitos nos processos eleitorais, durante as 

Assembleias de suas cooperativas. Conteúdo desenvolvido com base na orientação das 

funções estatutárias de cada cargo, para Conselho Fiscal e para Conselho de Administração. 

iv. Curso de Gerenciamento em Cooperativas de Crédito – GERCOOP (presencial e 

à distância) 



34 
 

O objetivo central do GERCOOP é oferecer conhecimentos técnicos específicos de 

instituições financeiras cooperativadas a todos que têm responsabilidade na administração 

direta das cooperativas do Sistema CRESOL BASER. 

Tem como público principal Conselheiros Presidentes das Cooperativas Singulares e 

Regionais; futuros Conselheiros, cujas pessoas estão sendo preparadas para assumir a 

Presidência da Cooperativa Singular, e Quadros técnicos do Sistema Cresol interessados em 

qualificar seu currículo para futuros cargos executivos, segundo análise da área de Recursos 

Humanos. 

Realizado de forma mista em encontros presenciais com atividades intercaladas aos 

módulos no ambiente de Educação a Distância CRESOL EaD. Carga horária distribuída nos 

seguintes temáticas: Sistema Financeiro Nacional; Fundamentação do Cooperativismo: 

Evolução, Histórico e Perspectivas; Gestão de Negócios Cooperativos; Operacionalização das 

Políticas de Crédito Rural; Gestão de Risco; Governança Cooperativa Cresol e Ações 

Estratégicas; Gestão Estratégica de Pessoas; e Elaboração do Plano de Ação Cooperativo. 

Curso para Colaboradores – A formação de colaboradores tem o objetivo de 

qualificar o quadro de funcionários, considerando suas diferentes funções e atribuições nas 

cooperativas onde atuam. Para isso, é desenvolvido um processo de formação continuada, 

subsidiado por capacitações que iniciam logo após sua contratação, com outros inúmeros 

cursos, principalmente no formato EaD. Desta forma, a sequência utilizada para a 

capacitação segue uma ordem pré-estabelecida: 

i. Curso Bem-Vindo à Cresol – Este curso é o primeiro contato do novo 

colaborador com o Sistema Cresol. Ele acontece no formato EaD e traz uma apresentação 

institucional do Sistema Cresol, sua história e trajetória, abrangência, instâncias, bem como 

uma contextualização sobre o cooperativismo de crédito solidário. Além disso, objetiva 

integrar os novos colaboradores, proporcionando não apenas informações, mas a filosofia e 

o negócio Cresol; 

ii. Curso de Integração para Novos Colaboradores – Neste momento que 

acontece presencialmente, são apresentados aos novos colaboradores todas as informações 

que necessitam ser consideradas para o bom desempenho e trabalho nas cooperativas onde 

atuam, aliadas à missão, visão e valores do Sistema Cresol. Sendo assim, também é um 

espaço onde é possível conhecer mais detalhadamente suas atribuições. Além disso, 

constitui-se num belo momento de integração e interação entre colaboradores de todos os 

estados de abrangência do Sistema Cresol, além de proporcionar que todos eles conheçam a 

Central Cresol Baser e suas coligadas; e 

iii. Cursos EaD – Após a conclusão do Curso Bem-Vindo à Cresol e Curso de 

Integração para Novos Colaboradores, é fundamental que o processo de qualificação e 

formação tenha continuidade.  

Considerando a ampla abrangência geográfica do Sistema Cresol, os cursos na 

modalidade à distância constituem-se numa alternativa interessante de acesso rápido e 

flexível a todos. Sendo assim, o Sistema Cresol e o Instituto INFOCOS contemplam em sua 

grade um amplo número de cursos pensados com o intuito de qualificar tecnicamente o 
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desempenho de funções dos colaboradores, com conteúdo direcionados a seus cargos e 

atribuições. Portanto, este processo de construção e oferta de cursos EaD é contínuo, se 

ampliando mensalmente, com o objetivo de qualificar cada vez mais o trabalho dos 

colaboradores nas cooperativas onde atuam. 

Para isso, o Sistema Cresol possui um espaço de formação na modalidade à distância, 

denominada Cresol EaD, onde é possível todos os colaboradores obterem acesso aos cursos, 

utilizando a plataforma moodle. Este ambiente foi totalmente reformulado a partir da ampla 

demanda em atender todos os estados, melhorando o layout, o formato dos cursos e a 

oferta contínua de novos treinamentos, atraindo cada vez mais a participação dos 

colaboradores. 

 

4.2 CRESOL COMUNIDADE 

Formação de cooperados associados à CRESOL. Estão estruturados em programas 

institucionais. 

Programa – Agentes Comunitários de Desenvolvimento – é um processo de formação 

desenvolvido pelo Sistema Cresol, visando o fortalecimento da cooperativa junto ao seu 

quadro social. O Programa foi criado evidenciado pela necessidade de manter um processo 

organizativo e de formação a partir das cooperativas e entidades parceiras. 

O Programa é realizado diretamente onde está o associado, desencadeando troca de 

experiências práticas, orientações produtivas, formações técnicas e políticas que geram uma 

articulação entre a formação de consciência cooperativista e de classe dos participantes, 

aliado ao fortalecimento produtivo, buscando a geração de renda e a inclusão financeira das 

famílias. 

Os agentes são formados por lideranças que representam a cooperativa em suas 

comunidades. Eles reúnem-se de acordo com a organização de cada grupo para diálogos e 

debates em torno de temáticas pertinentes ao contexto local, regional e territorial. Por isso, 

contempla jovens, mulheres e idosos, além de empreendimentos da agricultura familiar e 

unidades produtivas de referência. 

Também, como critérios para escolha dos Agentes está a necessidade de ser sócio 

ativo na Cresol, escolhido pelo Conselho de Administração da cooperativa e ou unidades de 

atendimento, representar a comunidade, ser atuante e possuir disponibilidade para 

participar das reuniões e formações. Além disso, ele precisa estar consciente da sua atuação 

como multiplicador dos conhecimentos e práticas. 

A formação dos grupos de Agentes deve respeitar a abrangência das unidades de 

atendimento, sendo necessárias no mínimo lideranças, com a inclusão mínima de jovens e 

mulheres. Cada grupo possui um coordenador, membro do Conselho de Administração. A 

renovação de pelo menos um terço dos agentes deve ocorrer a cada três anos. 

Muitos benefícios são agregados aos Agentes, dentre eles a oportunidade de receber 

e trocar experiências dentro da perspectiva do cooperativismo, qualificando a formação 
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pessoal e também a rede de contato com pessoas, entidades, universidades e organizações, 

além de receber certificação. 

O papel do INFOCOS é contribuir na articulação do Programa, bem como elaborar 

todo material que serve como subsídio para os debates e diálogos nos grupos. Além disso, o 

INFOCOS também organiza a metodologia e a proposta de trabalho para os dias de 

formação. 

Programa – Gênero e Geração no Cooperativismo Solidário – o Programa busca 

fortalecer as relações familiares, valorizando o potencial, o trabalho e a identidade das 

mulheres e jovens, promovendo sua participação na unidade familiar, na comunidade, nos 

espaços de formação e nos grupos produtivos. O programa é coordenado por um grupo 

gestor que conta com representantes das organizações parceiras e de coordenadoras 

regionais. 

Tem como objetivos principais aprofundar as relações de gênero e geração nos 

ambientes familiares, comunitários e cooperativos. Fortalecer, inserir e construir novas 

redes de produção e comercialização de grupos de mulheres dos diversos ramos da 

Agricultura Familiar e economia solidária. 

Aprimorar as relações entre homens e mulheres com equidade no trabalho, na 

autogestão das organizações e na sociedade para promoção do desenvolvimento da 

Agricultura Familiar. 

A abrangência do programa de gênero e geração do cooperativismo Solidário atende 

grupos produtivos de mulheres de todo o Sistema Cresol. 

O Instituto INFOCOS é responsável pela elaboração dos materiais pedagógicos como 

cartilhas e manuais, além da orientação pedagógica que norteia os dias de formação. 

Cresol Habitação – Desenvolvido em conjunto com o acompanhamento social das 

famílias, o qual, promove oficinas com temas sobre cooperativismo, relações sociais e 

qualidade de vida, educação sanitária, organização do espaço externo, entre outros, tendo 

como objetivo valorizar a vivência no campo e os saberes populares, melhorar o espaço 

onde se vive não implicando somente na casa nova, mas a partir dos conhecimentos teóricos 

conhecimentos técnicos discutidos para melhorar a produção de alimentos, o cuidado com o 

meio ambiente, a diversidade na produção e a melhoria da qualidade de vida da família. 

Programa de Educação Financeira – Programa desenvolveu material pedagógico 

voltado a diversos público buscando orientar os cooperados no planejamento e uso de suas 

economias, na melhoria da condição de vida familiar e consequente interação e participação 

na cooperativa. Este material produzido é utilizado pela cooperativa em momentos que 

achar conveniente e apropriado a necessidade local. 

Programa Novos Sócios – Produzido pela INFOCOS a ser utilizado pela CRESOL para 

novos cooperados, instruindo-os aos seus direitos e deveres. 
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4.3 PROGRAMA COOPERATIVISMO NAS ESCOLAS 

Um Olhar para o Futuro – O objetivo geral do Programa é proporcionar nas escolas o 

conhecimento para as crianças sobre o cooperativismo solidário, a agricultura familiar e a 

educação financeira, além de incentivá-las à cooperação, ressaltando a importância dos 

valores humanos nas ações do dia a dia – solidariedade ajuda mútua, ética e 

responsabilidade e preservação do meio ambiente. 

Programa de Jovens – O Programa Juventude do Campo é uma iniciativa da Cresol e 

das demais Organizações da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado Paraná. Ele 

se fundamenta no desenvolvimento de estratégias para maior promoção do 

desenvolvimento rural com sustentabilidade, objetivando o fortalecimento da sucessão 

familiar e a integração das políticas de agregação de valor. O Programa atende jovens com 

idade entre 16 a 29 anos, filhos e filhas de Agricultores Familiares, buscando proporcionar 

processos educativos continuados, visando à formação da Juventude Rural como forma de 

estimular a sua permanência no campo, com geração de renda, qualificação social, 

profissional e formação de lideranças. 

O Programa tem duração de dois anos e abrange atualmente as Regiões Sudoeste, 

Fronteira, Cataratas e Metropolitana, todas no Estado do Paraná, com trabalhos em 

municípios com abrangência das Cooperativas e Organizações da Agricultura Familiar e 

Camponesa. As ações macro do Projeto serão acompanhadas por um Grupo Gestor, 

formado por representantes da Cresol Baser, UNICAFES Paraná, Instituto INFOCOS, 

ASSESOAR e conta com apoio das Bases Regionais, das Cooperativas e Movimentos 

Populares. 

O foco deste Programa se concentra na inclusão da Juventude nas Cooperativas de 

Produção, Comercialização, Crédito e demais Organizações com Interação Solidária, onde 

vários trabalhos formativos são realizados para consolidar o papel do jovem enquanto 

sujeito de transformação a partir do meio em que vive. 

O Programa possui etapas presenciais, que podem ser ampliadas de acordo com a 

assimilação e envolvimento dos participantes. 

O processo de formação se dá em quatro eixos centrais com temas pré-definidos e 

temas transversais de acordo com as demandas dos jovens, buscando fortalecer debates 

sobre Políticas Públicas, Conjuntura do Sistema Agrícola e Pecuário brasileiro, Educação, 

Relações Sociais, Produtivas, Econômicas e Cooperativismo Solidário. 

Na primeira fase do Programa é realizado processo de sensibilização das 

Cooperativas e Organizações parceiras, articulando de forma participativa a estratégia e a 

definição dos jovens que farão parte do Programa Juventude do Campo. Esta articulação é 

desenvolvida de forma participativa, mas com a utilização de critérios que viabilizem a 

inclusão de jovens com predisposição e condições pessoais para implantar projetos 

inovadores de produção e vida familiar. 

Na segunda fase, o Programa prevê a realização de ações formativas que modelarão 

os participantes, viabilizando a abertura e dinamicidade para construção de projeto de 

produção e vida sustentáveis. 
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Esta formação deverá ser realizada de forma inovadora, valorizando a participação 

juvenil, mas também ampliando o seu empoderamento diante dos desafios presentes no 

cenário produtivo, social e econômico da Agricultura Familiar. 

O Programa também objetiva o acompanhamento técnico visando diagnosticar a 

realidade de suas Unidades de Produção, ajudando a construir Projetos Profissionais de Vida 

dos Jovens PPVJ, gerando ações locais, regionais e estaduais, implementados com 

metodologia multiplicadora para novos participantes, garantindo assim, a implantação e 

financiamento de projetos sustentáveis e a continuidade dos processos gerados no 

Programa Juventude do Cooperativista. 

 

4.4 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 

DE EXTENSÃO RURAL 

Esse programa de capacitação para técnicos da Extensão Rural e dirigentes de 

cooperativas propõe disponibilizar conhecimentos técnicos específicos sobre as novas 

necessidades de assessoramento técnico e agronômico à produção agropecuária, bem 

como, para o desenvolvimento de cadeias produtivas com maior sustentabilidade. 

O foco é fortalecer a trabalho realizado pelas cooperativas CRESOL com o programa 

de extensão desenvolvido com famílias de referência, como forma de estimular as boas 

práticas de organização do processo produtivo e de articulação dos canais de 

comercialização, como uma prática permanente das lideranças CRESOL. 

Busca desenvolver temáticas relacionadas às novas relações de trabalho e sucessão 

no meio rural, mudanças e inovações necessárias nas formas de organização e de domínio 

das cadeias produtivas, gestão e controle dos empreendimentos coletivos, cooperativas e 

relações com os mercados, visando consolidar práticas de gestão econômica e estratégica 

que possibilite maior sustentabilidade. 

Iniciou-se um projeto piloto de formação do corpo técnico da Extensão Rural Cresol, 

com o objetivo de nivelar as ações dentro do programa, se desenvolve no prazo de 12 

meses, com calendário de atividades presenciais definidas no início do ano. Além dos 

encontros presenciais, propõe-se a execução de atividades complementares na modalidade 

a distância EaD na plataforma Moodle, contemplando exercícios, trabalhos, textos 

complementares, intercâmbio, fórum de debates e avaliação, de forma que estas atividades 

possuem carga horária complementar. A carga horária são 64 horas presenciais e 34 horas 

de ensino EaD, contabilizando 98 horas de capacitação. 

Programa de Formação e Qualificação Técnica de Colaboradores – A formação de 

colaboradores tem o objetivo de qualificar o quadro de funcionários, considerando suas 

diferentes funções e atribuições nas cooperativas onde atuam. Para isso, é desenvolvido um 

processo de formação continuada, subsidiado por capacitações que iniciam logo após sua 

contratação, com outros inúmeros cursos, principalmente no formato EaD, todos eles 

utilizam-se da Trilha do Conhecimento, como elemento de posicionamento do profissional 
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em quais cursos precisa desenvolver, dentro o portfólio de cursos disponibilizados. Desta 

forma, a sequência utilizada para a capacitação segue uma ordem pré-estabelecida: 

 

4.5 CURSOS DISPONÍVEIS NO CRESOL EAD 

Após a conclusão do Curso Bem-Vindo à Cresol e Curso de Integração para Novos 

Colaboradores, é fundamental que o processo de qualificação e formação tenham 

continuidade. 

Considerando a ampla abrangência geográfica do Sistema Cresol, os cursos na 

modalidade à distância constituem-se numa alternativa interessante de acesso rápido e 

flexível a todos. Sendo assim, o Sistema Cresol e o Instituto INFOCOS contemplam em sua 

grade um amplo número de cursos pensados com o intuito de qualificar tecnicamente o 

desempenho de funções dos colaboradores, com conteúdo direcionado a seus cargos e 

atribuições. 

Portanto, este processo de construção e oferta de cursos EaD é contínuo, se 

ampliando mensalmente, com o objetivo de qualificar cada vez mais o trabalho dos 

colaboradores nas cooperativas onde atuam. Em 2017, o ambiente de educação a distância 

do INFOCOS, denominado Cresol EaD, foi lançado e fechou o ano com 33 cursos 

permanentes que fazem parte da trilha do conhecimento dos colaboradores e diretores. No 

mesmo ano, o Cresol EaD teve 17.194 matrículas. Veja atualmente os cursos 

disponibilizados: 

• Curso de Política Comercial de Transferência Eletrônica Disponível – TED; 

• Curso sobre a Política Orçamentária do Sistema Cresol; 

• Curso de Organização de Eventos, Cerimoniais e Protocolos; 

• Curso sobre Sistema Financeiro Nacional; 

• Curso sobre o Crédito Rural no Plano Safra; 

• Curso sobre Política Comercial do Cartão Múltiplo Cresol Card; 

• Curso de Política Comercial de Limite de Cheque Especial; 

• Curso de Introdução a Contabilidade Cooperativa; 

• Curso de Política de Financiamento Cresol Veículos; 

• Curso de Crédito Imobiliário Cresol; 

• Curso de Redação; 

• Curso de Liderança; 

• Curso de Comunicação e Oratória; 

• Curso de Gestão da Qualidade; 

• Curso de Políticas Comerciais de Seguros; 

• Curso de Negociação; 
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• Curso Bem-Vindo à Cresol; 

• Curso de Operacionalização de Crédito Rural na Cresol; 

• Curso de Políticas Tarifárias; 

• Curso sobre Cresol Consórcio; 

• Curso Preparatório para Certificação ANBIMA – CPA; 

• Curso de Políticas de Capitalização do Sistema Cresol Baser; 

• Curso de Políticas de Captação – Depósito à Prazo do Sistema Cresol Baser; 

• Curso de Administração do Tempo; 

• Curso de Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro; 

• Curso de Matemática Financeira – Calculadora HP Cientifica e Estudo de 

Porcentagens; e 

• Pós-Graduações e MBA´s Lato Sensu. 

A CRESOL buscando a qualificação de seus profissionais mantém permanente 

articulação com instituições superiores de ensino com o objetivo de disponibilizar de forma 

mais acessível, e dentro das expectativas do trabalho cooperativista, cursos de Pós-

Graduações e MBA´s voltados Gestão Cooperativista, Crédito Rural, Gestão de Pessoas, 

Cooperativismo de Crédito, entre outros. 

Atualmente, temos duas turmas em desenvolvimento, uma primeira vinculada ao 

PROSOL, desenvolvido no ambiente virtual de educação CRESOL EAD em parceria com a 

UNICENTRO, com o tema Cooperativismo Solidário e Crédito Rural. A segunda turma oferece 

um curso contratada in company com a FGV, com o tema Gestão Empresarial: Cooperativas 

de Crédito. 

Finalizando este capítulo com os programas estratégicos e de formação, é 

importante destacar alguns sistemas que ajudam a desenvolver, monitorar e avaliar os 

trabalhos realizados. Ou seja, para além dos processos de formação e qualificação 

desenvolve-se inúmeras ações com o objetivo de obter um banco de informações 

qualificadas de participação e certificação destas ações desencadeadas pelas cooperativas 

do sistema CRESOL. 

Foi criado no sistema Cresol o Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA, batizado de 

CRESOL EAD. Desenvolvido nas bases tecnológico Moodle –Modular Object Oriented 

Distance Learning caracterizado como um sistema gerenciamento para criação de curso 

online. Atualmente operando nas bases da CRESOL Confederação, nas centrais Baser, 

Sicoper e Ascoob. 

É constante desenvolvimento do ambiente de gerenciamento de cursos, capacitações 

e eventos junto ao Sistema SENIOR, Módulo Treinamento. Com o sistema é conduzido 

basicamente todas as inscrições, registro de desempenho em cursos, notas, certificados, 

histórico de cursos realizados, ainda a qualificação dos colaboradores na trilha do 

conhecimento e emissão de currículos de forma atualizada permanentemente. 
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Buscando agrupar e ter a disposição a maioria das pesquisas que são realizadas na 

CRESOL e sobre a CRESOL, foi criado o ambiente repositório PUBLICACRESOL, 

www.infocos.org.br.publicacresol, no qual o usuário pode disponibilizar trabalho, bem como 

fazer pesquisas e baixar trabalho que lhe interessam para pesquisa. 

Seguido os debates internacionais de medição dos impactos sociais a CRESOL vem 

utilizando a ferramenta do Desempenho Social, articulado a indicadores, medidos por meio 

da atuação das cooperativas, estando vinculado principalmente aos registros de ações e 

eventos realizados. 
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5. A CRESOL E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

Com um grande histórico de atuação, a Cresol e UNICAFES vêm desde 2015 

dialogando com Agência de Cooperação Internacional Trias a demanda para a aliança com a 

AgriCord para se qualificar como Agri-Agência em sua base e regionalmente em outros 

países.  

Dessa forma, em comum acordo definiu-se que o INFOCOS teria as condições 

técnicas que justificaria o credenciamento como Agri-Agência.  

A AgriCord é uma aliança global de agências agropecuárias ou Agri-Agência (AA) 

mandatadas por organizações de agricultores, que desde 2007, implementa o programa 

Farmers Fighting Poverty ou Agricultores Combatendo a Pobreza. Mais de 200 organizações 

de agricultores por ano são apoiadas em mais de 50 países em desenvolvimento. O Farmers 

Figting Poverty opera como fundo de desenvolvimento de múltiplos doadores dirigido por 

organizações de agricultores e gerido pela AgriCord. De 2013/2015 o programa atingiu 

aproximadamente 1.350.000 agricultores, dos quais 50% em 2013, 35% em 2014 e 35% em 

2015 foram mulheres agricultoras. 

Entre os parceiros financeiros e técnicos da AgriCord podemos citar a FAO, o FIDA, a 

Comissão Europeia, a OCDE, o Banco Asiático de Desenvolvimento, a Agência Francesa de 

Desenvolvimento, o Ministério Federal Alemão de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, Instituições de Cooperação da Bélgica, Espanha, Finlândia, Suíça, Suécia, Canada 

entre outras. 

Para a aliança AgriCord cada Agri-Agência é uma de suas organizações com foco nas 

diretrizes deliberadas em assembleia e orientadoras por ações locais desenvolvidas meio de 

parcerias com instituições públicas e privadas no fomento a organizações de agricultores. 

Portanto, o INFOCOS tornou-se membro da aliança AgriCord, desde 16 de novembro 

de 2018, articulado via organização de produtores com a União Nacional de Cooperativas de 

Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES. 

A partir daí as políticas da Cresol e da UNICAFES em apoio as cooperativas filiadas a 

Cresol Baser, a Confederação Cresol, e a UNICAFES bem como as cooperativas articuladas no 

Mercosul Ampliado via REAF poderão ter apoio desta Agri-Agência a ser constituída. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Apresentamos neste documento o PRONAF, como um Programa de crédito rural 

diferenciado para a agricultura família em toda a sua diversidade. 

O documento traz também os mecanismos de proteção aos agricultores, como o 

Seguro da Agricultura Familiar, o Garantia Safra e o PGPAF (Programa de Garantia de Preços 

da Agricultura familiar). 

Relacionado a aplicação do PRONAF o Documento apresenta uma das Centrais de 

Cooperativas de Crédito Solidário, a Cresol Baser e seu alcance em toda sua área de atuação, 

junto aos agricultores familiares, fortalecendo o desenvolvimento sustentável com inclusão 

sócio produtiva. 

Correlacionando uma boa política pública como o PRONAF e seus mecanismos de 

proteção e o cooperativismo de crédito solidário o Documento apresenta a importância de 

uma política de formação, apresentando o INFOCOS, como uma boa prática de formação de 

agentes e lideranças do cooperativismo de crédito. 
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8.    ANEXO I - LISTA DE ABREVIAÇÕES  
 

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 

e de Capitais 

ANCOSOL – Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito de 

Economia Familiar e Solidária 

ASCOOB – Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar  

ASSESOAR – Associação de Estudos Orientação e Assistência Rural 

ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizado 

BACEN – Banco Central do Brasil 

BANCOOB – Banco Cooperativo do Brasil 

BANSICREDI – Banco Cooperativo Sicredi 

BASA – Banco da Amazônia 

BB – Banco do Brasil 

BNB – Banco do Nordeste do Brasil 

BNDES – Banco de Desenvolvimento do Econômico e Social 

CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 

Federal 

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres 

Naturais 

CER – Comissão Especial de Recursos 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento 

CONFESOL – Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito 

COP – Comunicação de Perdas 

CPA – Curso Preparatório para ANBIMA 
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CPF – Cadastro de Pessoa Física 

CREHNOR – Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos do Novo 

Sarandi 

CRESOL – Sistema das Cooperativas de Credito Rural com Interação 

Solidária 

CVS – Como Vender Serviços 

DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF 

EaD – Ensino à Distancia 

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FAO – Food and Agriculture Organization of the UN 

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

FAT-DE – Fundo de Amparo ao Trabalhador Depósitos Especiais 

FC – Fundos Constitucionais 

FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

FGV – Fundação Getulio Vargas 

FIDA – Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

GERCOOP – Curso Gerenciamento em Cooperativas de Crédito 

GPS – Gestão de Pessoas Servidoras 

GS – Garantia Safra 

IHCD – Instrumento Híbrido de Capital e Dívida 

INFOCOS – Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MBA – Master in Business Administration 
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MCR – Manual de Crédito Rural 

MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MF – Ministério da Fazenda 

MOODLE – Modular Object Oriented Distance Learning 

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

OGU – Orçamento Geral da União 

PGPAF – Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar 

PGPM – Política de Garantia dos Preços Mínimos 

PPVJ – Projetos Profissionais de Vida dos Jovens 

PROAGRO – Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PRONAF ECO – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – Energias Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

PRONAMP – Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 

PROSOL – Programa de Formação Continuada Sistema Cresol 

PSR – Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 

RPE – Recursos Próprios Equalizáveis 

SAF – Secretaria da Agricultura Familiar 

SEAD – Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário 

SEAF – Seguro da Agricultura Familiar 

SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

SICREDI – Sistema de Crédito Cooperativo 

STN – Sistema do Tesouro Nacional 

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 

TED – Transferência Eletrônica Disponível 
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TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo 

UAD – Unidade de Atendimento Desmembrada 

UF – Unidade da Federação 

UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
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