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RESUMO 

 

A partir de ampla revisão da literatura institucionalista, o trabalho procura responder as 

perguntas de pesquisa: Por que o crédito rural Pronaf grupo B apresenta bons resultados junto 

aos agricultores familiares em alguns territórios rurais do Rio Grande do Norte e em outros 

não? As regras formais são iguais, então por que os resultados são diferentes? A pesquisa 

sustenta que esses resultados derivam da qualidade das instituições, definidas como sistemas 

duradouros de regras sociais estabelecidas e embutidas que estruturam as interações sociais. 

Estruturas organizacionais, regras formais e informais, confiança social, hábitos de 

pensamento e sua evolução, rotinas são todas instituição. Tendo como pano de fundo o crédito 

rural Pronaf, a dissertação avalia e compara os resultados do Pronaf B nos territórios rurais 

Seridó, Sertão do Apodi, Mato Grande, Assú-Mossoró, Trairí, Potengi e Alto Oeste, através 

de indicadores referentes às dimensões - econômica, garantia de transparência e social -, 

elaboradas a partir de uma amostra de 402 agricultores familiares do grupo B. Por sua vez, 

traça o perfil socioeconômico desses agricultores no conjunto desses territórios rurais. Além 

disso, o estudo aponta as principais causas da inadimplência, dificuldades para melhorar a 

renda e resultados do acesso ao crédito. Finalmente, com base na análise do crédito Pronaf B, 

a pesquisa apresenta propostas para superar obstáculos para melhorar a eficiência dessa linha 

de crédito. 

 

Palavras-chave: Instituições. Agricultura Familiar. Crédito Pronaf B. Avaliação. Territórios 

Rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Broadly anchored on Institutionalist literature this dissertation seeks to answer: Why rural 

credit granted to farming families in Rio Grande do Norte, Pronaf group B, has shown 

positive results in some territories while in others the same results are unsatisfactory? 

Considering formal rules are the same, then why such results are so distinguished? This 

research supports the fact that these results are a direct consequence of the quality of 

institutions defined as longstanding social rules established and built in social interactions. 

For institutions one understands; organizational structures, formal and non-formal rules, 

social trust, thinking behaviors and its evolution as well as routines. Using Pronaf Rural 

Credit as a background this study measures and compares results obtained in the rural areas of 

Seridó, Sertão do Apodi, Mato Grande, Assú-Mossoró, Trairi, Potengi and Alto Oeste. The 

dimensions of measurement considered were: economics, social and guarantee of 

transparency. The study considers a sample of 402 Group B farming families. It also 

elaborates a socio-economic profile of these families in the considered areas and underlines 

the main causes for defaulted loans, difficulties to improve family income and results of 

access to Pronaf B credit line, as well as it proposes solutions to surpass obstacles to improve 

the efficiency of this credit line. 

 
Key words: Institutions, Farming Families, Credit Pronaf B, Evaluation and Rural 

Territories. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O crédito é um instrumento fundamental para o processo de desenvolvimento de 

uma região quando lastreado a projetos socioeconômicos que geram externalidades, cujos 

efeitos transbordam para além da figura do tomador de crédito. No meio rural, sobretudo entre 

os agricultores familiares mais pobres, ele pode contribuir para a geração de trabalho, renda, 

conhecimento e redução da pobreza. 

No Brasil, historicamente, o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) alocou 

recursos à agropecuária de forma assimétrica entre a agricultura patronal e a agricultura 

familiar, privilegiando a primeira em detrimento da segunda e reproduzindo a desigualdade 

social e a concentração de políticas públicas, pari passu à estrutura fundiária e as condições 

de mercado. Os resultados disso para a grande maioria dos agricultores familiares foram 

negativos, uma vez que ficaram à margem dos benefícios do acesso a esses recursos. 

Nesse sentido, os agricultores familiares mais pobres foram excluídos social e 

economicamente em função da inexistência de uma instituição, voltada para ajustar as 

políticas públicas, sobretudo às de crédito rural e de assistência técnica e extensão rural (Ater) 

a esse segmento social. Aliado a isso, esses agricultores eram desprovidos de garantias reais e 

de uma renda monetária regular, o que impossibilitava a construção de uma relação de 

confiança financeira entre agricultor familiar e agente bancário. Dessa forma, o acesso ao 

crédito ocorria de maneira informal, via caderneta do comerciante ou a “venda na palha”, por 

exemplo. 

Na década de 1990, houve mudanças importantes nas regras da política agrícola, 

com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em 

1996 pelo governo federal. A criação desse programa foi um marco na história desse país em 

dois sentidos: (i) representa a legitimação da agricultura familiar pelo Estado como um 

“novo” segmento social e, portanto, passível de receber atenção das políticas públicas e (ii) 

constitui a primeira política pública com abrangência nacional, voltada para garantir e 

disponibilizar crédito rural, Ater e pesquisa aos agricultores familiares, principalmente aos 

mais pobres. 
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Essa política foi resultado das reivindicações do movimento sindical dos 

trabalhadores rurais, consubstanciadas inicialmente nas “Jornadas Nacionais de Lutas” e 

depois no “Grito da Terra Brasil” e, também, das pesquisas realizadas conjuntamente pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que avançaram na definição do conceito de 

agricultura familiar e elaboraram diretrizes para a formulação de políticas públicas especificas 

a essa “nova” categoria social. 

Entretanto, inicialmente as normas de operacionalização do crédito rural Pronaf 

foram formatadas em consonância com a estrutura de regras de concessão de crédito rural 

existentes. Dessa forma, nos anos 1990 a ampliação do crédito Pronaf beneficiou os 

agricultores familiares capitalizados e integrados as cadeias produtivas dinâmicas, que na sua 

grande maioria, localizavam-se na região Sul do país.  

As avaliações iniciais sobre o crédito Pronaf mostraram que essas normas se 

revelaram inadequadas à realidade socioeconômica dos agricultores familiares mais pobres, 

pois estes não tinham condições de atender as exigências contratuais para formalizar o 

crédito, o que por sua vez, restringia a ampliação da base social do programa.  

Nesse contexto, o governo federal criou por meio da resolução CMN/BACEN nº. 

2.766, de 10 de agosto de 2000 a linha de crédito rural Pronaf grupo B, cuja finalidade era 

garantir e disponibilizar crédito aos agricultores familiares pertencentes à base da pirâmide 

social, desprovidos de patrimônio e garantias bancárias. Em outras palavras, fazer o crédito 

chegar aos pronafianos excluídos dos serviços bancários e, com isso, contribuir para a 

redução da pobreza rural. 

No Rio Grande do Norte, o crédito rural Pronaf B apresentou um crescimento 

vertiginoso entre os anos de 2000 a 2008, passando de R$ 854 mil para cerca de R$ 20 

milhões, em valores correntes. Entretanto, observa-se nos últimos anos uma correlação 

positiva entre o crédito Pronaf B e a inadimplência, isto é, a inadimplência aumentou em 

função da ampliação do montante das operações de crédito.  

Em outras palavras, a contrapartida do aumento do volume de crédito tem sido a 

ampliação do número de municípios bloqueados, de 51 em junho de 2007 para 81 em agosto 

de 2009. Por sua vez, esse resultado insatisfatório – município bloqueado - quando verificado 

na perspectiva dos territórios rurais do Estado se apresenta de forma desigual, com alguns 

possuindo mais municípios bloqueados do que outros.  

Além disso, o crédito rural Pronaf B gera bons resultados que consistem nos 

“produtos”, efeitos e impactos dessa política pública sobre a melhoria da qualidade de vida 
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dos agricultores familiares do grupo B - ocupação, renda, produção, alimentação e 

conhecimento -, principalmente.  Por sua vez, isso contribui para a ampliação do exercício da 

cidadania por esses agricultores e para o processo de desenvolvimento econômico dos 

territórios rurais.  

Nesse contexto, por que o crédito rural Pronaf grupo B apresenta bons resultados 

junto aos agricultores familiares em alguns territórios rurais do Rio Grande do Norte e em 

outros não? As regras formais são as mesmas, então por que os resultados são diferentes?  

Para responder a essas perguntas de pesquisa, pretende-se avaliar e comparar os 

resultados do crédito Pronaf B junto aos agricultores familiares nos territórios rurais do Rio 

Grande do Norte, utilizando o arcabouço teórico institucionalista. A hipótese adotada é que a 

qualidade das instituições exerce influência sobre os resultados do crédito Pronaf B nos 

territórios rurais do Estado. 

Essa pesquisa de avaliação é justificada pela necessidade de se ampliar o 

conhecimento acerca dessa linha de crédito, sobretudo as principais causas da inadimplência, 

os resultados satisfatórios, as dificuldades para melhorar a renda e as condições de acesso dos 

agricultores familiares do grupo B.  

Acrescenta-se a isso, o fato de que os procedimentos teórico-metodológicos 

podem ser reaplicados tanto em outras regiões como em outras linhas de crédito do Pronaf. E, 

também, que o presente estudo é inédito porque não há registro na literatura disponível sobre 

pesquisas de avaliação no conjunto dos territórios rurais do Estado. 

Assim, a dissertação está dividida em três capítulos além desta introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo descreve os procedimentos teórico-metodológicos 

aplicados na realização da pesquisa de avaliação. O segundo capítulo aborda algumas 

reflexões sobre o conceito de agricultura familiar e traça o perfil socioeconômico dos 

agricultores familiares do grupo B no conjunto dos territórios rurais do Estado. Por sua vez, o 

capítulo terceiro avalia e compara os resultados do crédito Pronaf B a partir das percepções 

dos agricultores familiares. E, por fim, são apresentadas as considerações finais, seguida de 

apêndice. 
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CAPÍTULO I - PROCEDIMENTOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

 

 objetivo desse capítulo é apresentar os principais conceitos e procedimentos 

metodológicos que fundamentaram a pesquisa de avaliação de resultados do 

crédito rural Pronaf grupo B junto aos agricultores familiares nos territórios rurais 

do Rio Grande do Norte.  

Para isso, tece alguns comentários acerca de pesquisas de avaliação sob a ótica 

institucionalista. Em seguida, apresenta os principais conceitos e os procedimentos 

metodológicos.  

 

1.1 CRÉDITO PRONAF B: Algumas Especulações Institucionalistas 
 

 

O crédito rural Pronaf tem sido objeto de pesquisas de avaliação e de análise, 

cujos principais enfoques remetem as dimensões: (i) política pública de crédito rural; (ii) 

gasto público (iii) microcrédito produtivo; (iv) ambiente institucional1 do crédito; (v) social; 

(vi) ambiental; (vii) sistema de financiamento do programa2.  

Bittencourt (2003) avalia o crédito Pronaf a partir dos custos de transação e 

equalização dos juros das operações de crédito. O modelo tradicional de financiamento 

representa um empecilho ao avanço do programa, pois as instituições financeiras que 

gerenciam o crédito Pronaf não estão preparadas para operar com os agricultores familiares, 

por não atuarem via sistema de microfinanças rurais. E, também, pelos elevados custos 

imputados ao Tesouro Nacional, referentes à cobertura dos riscos bancários. Assim, o crédito 

Pronaf é uma política pública de crédito rural, cujas instituições financeiras exercem 

influência sobre ela3.  

Ademais, Bastos (2006) avalia o crédito Pronaf grupo B sob a ótica das teorias 

institucionalistas. Esse autor argumenta que “as políticas públicas direcionadas para o meio 

                                                
1 De acordo com Bastos (2006, p. 146), “ambiente institucional seria o espaço relacional construído por 
representações de um conjunto de organismos, regras, convenções, costumes e valores que, dependendo da 
compreensão e do consenso dos atores, poderá resultar na prática de reciprocidade ou na deserção”. 
2 Mattei (2006). Esses enfoques não são auto-excludentes. Portanto, há pesquisas que podem ser enquadradas em 
mais de uma dimensão.  
3 A avaliação de Bittencourt (2003) também pode ser enquadrada na dimensão do gasto público porque o autor 
analisa os gastos do Tesouro Nacional com a cobertura dos riscos bancários.  

O 
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rural, [...] mesmo contendo regras que privilegiam os mais pobres, não promovem mudanças 

substantivas, por conta do ambiente institucional prevalecente” (BASTOS, 2006, p. 25). 

Dessa maneira, o ambiente institucional do Pronaf B gera efeitos sobre os resultados dessa 

linha de crédito. 

Diante do exposto, extrai-se que os resultados de uma dada política pública ou 

programa podem ser influenciados pelas instituições ou, em outras palavras, pelo ambiente 

institucional prevalecente. Ademais, o crédito Pronaf está sendo avaliado sobre diversas 

dimensões.  

Além disso, para Abramovay (2008, p. 5) “o sistema de crédito é uma construção 

institucional que repousa sobre três pilares básicos – informação, confiança e capacidade de 

fazer cumprir contratos (enforcement) – e cuja reprodução passa por redes sociais”.  

Isso, por sua vez pressupõe a existência de capital social, cuja principal 

característica Putnam (2007, p. 180) esclarece: 
 

Uma característica específica do capital social – confiança, normas e cadeias de 
relações sociais – é o fato de que ele normalmente constitui um bem público, ao 
contrário do capital convencional, que normalmente é um bem privado. Assim como 
todos os bens públicos, o capital social costuma ser insuficientemente valorizado e 
suprido pelos agentes privados. (...) Isso significa que o capital social, à diferença de 
outras formas de capital, geralmente tem que ser gerado como subproduto de outras 
atividades sociais. 

 

Do exposto, sistema de crédito, microcrédito, crédito rural Pronaf B consistem em 

construções institucionais, pautadas em informação, confiança e enforcement, que por sua 

vez, pressupõem a existência de capital social, que é um bem público. Em outras palavras, o 

crédito Pronaf B é, também, um bem semipúblico ou meritório4, estruturado por instituições, 

cujo desempenho é influenciado por elas5. 

Ademais, isso possibilita o diálogo teórico entre autores de escolas 

institucionalistas diferentes como Putnam (2007) – neo-institucionalista, expoente da ciência 

política - e Hodgson (1997) – escola evolucionária da ciência econômica, sendo um dos 

principais representantes.  

O crédito Pronaf B constitui um bem meritório porque além de atender ao 

princípio da exclusão, gera bons resultados, que por sua vez trazem altos benefícios sociais, 

                                                
4 Bem público meritório consiste num caso intermediário entre bens privados e públicos porque satisfaz o 
princípio da exclusão. Ademais, sua produção pelo Estado de forma parcial ou total é justificada pelas 
externalidades positivas e altos benefícios sociais gerados. 
5 Devido às características específicas do crédito Pronaf B é melhor trabalhar com bem semipúblico. 
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como por exemplo: a manutenção do agricultor familiar no campo, através da melhoria das 

suas condições de vida e, também contribui para a dinamização da economia regional.  

Nesse contexto, a presente dissertação avalia o crédito Pronaf B junto aos 

agricultores familiares dos territórios rurais do Rio Grande do Norte na ótica institucionalista, 

abordando a dimensão bem público meritório.  

A figura nº. 1 mostra a posição teórica desta dissertação. 

 
 

1.2 ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO: Principais Conceitos 
 

 

1.2.1 Conceito Central  
 

 

Instituição definida como “sistemas duradouros de regras sociais estabelecidas e 

embutidas que estruturam as interações sociais (HODGSON, 2001, p. 101 apud 

Kerstenetzky)”. Estruturas organizacionais, regras formais e informais (North, 1993), 

linguagem, confiança social (Putnam, 2007), moeda (Menger, 2001), hábitos e sua evolução 

(Hodgson, 1998 apud Conceição, 2002), cultura organizacional, rotinas são todas instituições.     

 

 

TEORIAS INSTITUCIONALISTAS 

CIÊNCIA ECONÔMICA 
SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 

CIÊNCIA POLÍTICA 

EVOLUCIONÁRIOS NEO-INSTITUCIONALISTAS 

HODGSON PUTNAM 

Figura 1 – Fluxograma da posição teórica 
Fonte: Elaboração própria 
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1.2.2 Avaliação de Política Pública 
 

 

É um tipo de pesquisa social realizada com o propósito de verificar a eficácia, a 

eficiência e a accountability das ações de políticas e programas6. E, também, detectar 

obstáculos, propor medidas de correção e produzir “informações confiáveis de modo a formar 

um juízo de valor sobre (...) os resultados de uma dada política pública”.7 

 

 

1.2.3 Avaliação de Resultados 
 

 

De acordo com Draibe (2001) as avaliações de resultados procuram saber o 

quanto e com que qualidade os objetivos da política foram cumpridos. Ademais, engloba os 

produtos do programa, os impactos e os efeitos.  

Os impactos correspondem “às alterações ou mudanças efetivas na realidade sobre 

a qual o programa intervém e por ele são provocadas” (DRAIBE, 2001, p. 21). Por sua vez, de 

acordo com Draibe (2001, p. 21) os efeitos se referem “a outros impactos do programa, 

esperados ou não, que afetam o meio social e institucional no qual se realizou”.  

 
 
1.2.4 Indicador Socioeconômico 
 

 

É uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, 

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse 

teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas)8. 

 

 

 

 

                                                
6 DRAIBE (2001). 
7 FILHO, João Matos, SOUZA, Lincoln Moraes de e CRUZ, Rogério Pires da. Pesquisa de avaliação: algumas 
considerações sobre os conceitos de avaliação e análise de políticas públicas. Notas de aula. 2008 
8 JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações. 3ª 
edição, 2003. 
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1.2.5 Territórios Rurais 
 

 

É um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população, 

com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por 

meio de processos específicos, em que se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial9. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Inicialmente, realizou-se a pesquisa bibliográfica por meio da busca de textos de 

discussão, artigos, dissertações, teses e livros a respeito da literatura sobre teoria institucional, 

crédito rural Pronaf B, indicadores socioeconômicos e avaliação de políticas públicas.  

Em seguida, a pesquisa documental que se fundamentou no levantamento de 

documentos e dados na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio 

Grande do Norte (SAPE/RN), no Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio 

Grande do Norte (EMATER/RN), no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), no Senado Federal 

do Brasil, por meio do site www.senado.gov.br/sf/legislacao, no Banco Central do Brasil 

(BCB), mediante o sitio www.bcb.gov.br/?LEGISLACAO, no Ministério da Integração 

Nacional, mediante o sitio www.defesacivil.gov.br/situacao/municipios.asp e no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), através do site www.mda.gov.br. 

Além disso, a pesquisa avaliativa que consistiu na elaboração das dimensões 

(político-institucional, econômica, social e garantia de transparência), com base no conceito 

central, e, também, das variáveis e indicadores que permitiram a construção do questionário e 

dos critérios de mensuração de resultados do crédito Pronaf B nos territórios rurais. Vale 

destacar que a dimensão político-institucional será elaborada em outro momento.  

E por fim, porém não menos importante, a pesquisa de campo que foi composta 

pela aplicação do questionário junto aos agricultores familiares do grupo B e pela realização 

de entrevistas com pesquisadores e atores institucionais (servidores da Emater, funcionários 

do BNB, lideranças sindicais e organizações não governamentais), envolvidos e interessados 
                                                
9 Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria do Desenvolvimento Territorial. Atlas Territórios 
Rurais. 2004. Brasília. 
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no crédito Pronaf B. A aplicação do questionário e as entrevistas foram realizadas durante os 

meses de março a julho de 2009. 

 

 

1.3.1 Operacionalização da Pesquisa de Campo 
 

 

1.3.1.1 Área de abrangência 
 

 

Os questionários foram aplicados nos seguintes territórios rurais do Rio Grande 

do Norte: Mato Grande, Alto Oeste, Assú-Mossoró, Potengi, Seridó, Sertão do Apodi e Trairí. 

Esses territórios abrangem 126 municípios do Estado10. 

A figura 02 ilustra os territórios rurais. 

 
Figura 02 – Mapa dos Territórios Rurais do Rio Grande do Norte - 2009. 

Fonte: SAPE/RN 
Observação: As áreas em branco não são territórios rurais do MDA. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
10O Estado do Rio Grande do Norte possui 167 municípios. 
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1.3.1.2 Método de análise 
 

 

Os métodos analítico, dedutivo e comparativo fundamentaram a avaliação, a 

análise e a interpretação dos dados. Parte-se da premissa de que todos os territórios rurais 

apresentam resultados diferentes. Uns com bons resultados e outros não, respeitados suas 

especificidades. 

 

 

1.3.1.3 População 
 

 

A população foi definida pela DAP do grupo B. A Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) “é o instrumento que identifica a família como beneficiária do Pronaf, diz a que 

grupo essa família pertence e constitui-se em documento obrigatório para acessar o crédito 

Pronaf” (site do MDA). 

 

 

1.3.1.4 Plano Amostral 
 

 

A amostra é probabilística aleatória simples e foi extraída da população, definida 

pelo número de (DAP) do grupo B por município que compõe cada território rural, através do 

site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) – www.mda.gov.br, no dia 22 de 

dezembro de 2008.  

Por sua vez, a fórmula para calcular o número da amostra: 

2
2

2

).ˆ1(ˆ
4

).ˆ1(ˆ

ZppN

ZppNn




  

Onde (N) representa o universo (população) e ( p̂ ) é a proporção da principal 

variável. Neste trabalho, considerou-se ( p̂  = 0,5) por não haver nenhuma informação 

disponível a respeito da principal variável. () é o limite sobre o erro de estimação e o valor de 

(Z), abscissa da curva normal padrão para o nível de confiança de 95%, é igual a 1,96. 
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Nesse contexto, o apêndice (A) detalha o número de DAP do grupo B por 

território rural e a quantidade de questionário aplicado por município. E, além disso, a tabela 

01 mostra a síntese da distribuição da amostra por territórios rurais. 

 

Tabela 01 – Distribuição da mostra por território rural. 

Território Rural Nº. de Municípios Nº. de DAP Nº. de questionário 

Alto Oeste 30 8.092 65 

Assú/Mossoró 14 6.444 52 

Mato Grande 14 5.315 41 

Potengi 11 4.200 34 

Seridó 25 9.197 73 

Sertão do Apodi 17 11.887 96 

Trairí 15 4.999 41 

TOTAL 126 50.134 402 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

 

1.3.1.5 Questionário 
 

 

O questionário (apêndice B) foi estruturado com base nas dimensões político-

institucional, econômica, social e garantia de transparência. Essas dimensões foram 

elaboradas a partir da leitura das obras de Hodgson (1994, 1997 e 2001), Sen (2000) e Putnam 

(2007), que fundamentaram a operacionalização do conceito central, através da criação de 

variáveis, da formulação das 47 perguntas, abertas e fechadas, e da elaboração dos 

indicadores, que serão descritos juntamente com a discussão dos resultados. O pré-teste foi 

realizado nos territórios rurais do Alto Oeste e Potengi com 30 pronafianos do grupo B. 

As perguntas foram adaptadas a linguagem do agricultor e os entrevistadores 

foram capacitados a escrever da forma como o pronafiano fala. A partir dessa fala se criaram 

por meio da análise de conteúdo as categorias que possibilitaram mensurar as respostas.  
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1.3.1.6 Categorias  
 

 

O apêndice (C) contém algumas frases dos agricultores familiares que 

correspondem às categorias listadas abaixo: 
PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO CATEGORIA 

Em sua opinião, para que serve o empréstimo que 

tomou no banco?  

1. Comprar insumos; 

2. Comprar animal; 

3. Melhorar a vida; 

4. Melhorar a renda; 

5. Melhorar a produção; 

6. Evitar o êxodo rural; 

7. Melhorar a alimentação; 

8. Ajudar o agricultor. 

O que melhorou na sua vida com o empréstimo que 

tomou do banco? 

1. Produção; 

2. Renda; 

3. Nada; 

4. Pouco; 

5. Piorou; 

6. Alimentação; 

7. Casa; 

8. Pagou dívidas; 

9. Transporte; 

10. Vida; 

11. Trabalho; 

12. Ajudou para tirar habilitação. 

Em sua opinião qual a principal causa da 

inadimplência? 

1. Desvio do dinheiro; 

2. Investiu errado; 

3. Fez com intenção de não pagar; 

4. Falta Ater; 

5. Prazo de amortização; 

6. Clima; 

7. Perca do bem investido; 

8. Falta organização; 

9. Falta dinheiro na ora de pagar. 

Atualmente, quais as principais fontes de renda? 

1. Agricultura; 

2. Comércio; 

3. Funcionalismo público; 

4. Piscicultura; 
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5. Aposentadoria; 

6. Pecuária; 

7. Autônomo; 

8. Assalariado; 

9. Apicultura. 

Qual a principal dificuldade para melhora a renda 

familiar? 

1. Falta emprego; 

2. Comercialização; 

3. Falta Ater; 

4. Falta escola; 

5. Falta apoio a agricultura; 

6. Burocracia do banco; 

7. Crédito insuficiente; 

8. Renda insuficiente; 

9. Falta investimento; 

10. Clima; 

11. Tamanha da terra. 

Motivos da não viabilidade financeira do destino do 

crédito. 

1. Prazo de amortização; 

2. Valor insuficiente; 

3. Não tem rentabilidade; 

4. Outros. 

 

A seguir a descrição das dimensões com as respectivas variáveis e indicadores: 

 

 

1.3.1.7 Político-institucional 
 

 

São as organizações formais que criam incentivos e interesses a tomada de 

decisões dos agricultores familiares no processo de participação política. 
VARIÁVEL INDICADOR 

1. Participação; 

2. Confiança. 

1. Taxa de associativismo; 

2. Taxa de sindicalização; 

3. Taxa de confiança na liderança da associação rural; 

4. Taxa de confiança na liderança sindical; 

5. Percentual de confiança institucional. 
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1.3.1.8 Econômica 
 

 

São as normas e os recursos econômicos relacionados a agricultura familiar com 

propósitos de consumo, produção, troca e proteção. 

 
VARIÁVEL INDICADOR 

1. Crédito Pronaf B; 

2. Renda; 

3. Calamidade pública; 

4. Seguro garantia safra; 

5. Municípios bloqueados. 

1. Tempo de acesso ao crédito; 

2. Principais finalidades do crédito; 

3. Taxa de viabilidade financeira do destino do 

crédito; 

4. Principais motivos da não viabilidade 

financeira do destino do crédito; 

5. Principais resultados do acesso ao crédito; 

6. Principais causas da inadimplência; 

7. Principais fontes de renda; 

8. Principais dificuldades para melhorar a renda; 

9. Nível de renda mensal; 

10. Taxa de acesso ao seguro safra.  

 

 

1.3.1.9 Social 
 

 

São as características quanto ao tipo de estabelecimento rural, gênero, estado civil, 

nível de escolaridade, condições de moradia, destino do lixo e motivos do êxodo rural. 
VARIÁVEL INDICADOR 

1. Estabelecimento rural; 

2. Gênero; 

3. Estado civil; 

4. Idade; 

5. Escolaridade; 

6. Residência; 

7. Água; 

8. Lixo; 

9. Êxodo rural. 

1. Principais tipos de estabelecimento rural; 

2. Gênero; 

3. Estado civil; 

4. Faixa etária; 

5. Taxa de escolaridade; 

6. Principais tipos de residência; 

7. Principais formas de abastecimento de água; 

8. Principais destinos do lixo residencial; 

9. Principais motivos para o êxodo rural. 
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1.3.1.10 Garantia de Transparência: 
 

 

Referem-se “às necessidades de sinceridade que as pessoas podem esperar: a 

liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de dessegredo e clareza” (SEN, 2000, p. 

56). Essas garantias têm um claro papel instrumental como inibidores da corrupção, da 

irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas. 

 
VARIÁVEL INDICADOR 

1. Regras do Pronaf B; 

2. Bônus de adimplência;  

3. Banco; 

4. Ater. 

1. Percentual de explicação das regras do Pronaf 

B; 

2. Percentual de entendimento das regras do 

Pronaf B; 

3. Taxa bônus de adimplência; 

4. Inclusão bancária; 

5. Percentual de satisfação de atendimento 

bancário; 

6. Percentual de recebimento de Ater; 

7. Percentual de satisfação de atendimento de 

Ater. 

 

 

1.3.1.11 Técnicas de Análise 
 

 

As técnicas de análise utilizadas foram a estatística descritiva, a inferência e o uso 

dos indicadores elaborados para essa pesquisa.  
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CAPÍTULO II - ALGUMAS REFLEXÕES 

CONCEITUAIS E CARACTERÍSTICAS DO 

AGRICULTOR FAMILIAR DO GRUPO B 

NO CONJUNTO DOS TERRITÓRIOS 

RURAIS 
 

 

 capítulo tece alguns comentários sobre a agricultura familiar, descrevendo a sua 

trajetória conceitual e as duas principais linhas de pensamento acerca da sua 

origem. Para a primeira linha de pensamento a moderna agricultura familiar é uma 

nova categoria social, derivada das transformações experimentadas pelas sociedades 

capitalistas desenvolvidas, cujas principais características são a incorporação de inovações 

tecnológicas e a integração ao mercado.  

Já para a outra linha, a agricultura familiar consiste num conceito em evolução, 

que não constitui uma nova categoria social e que congrega múltiplas formas de produção 

familiar, sendo o campesinato uma dessas formas específicas.  

Além disso, esse capítulo apresenta um perfil socioeconômico dos agricultores 

familiares do grupo B e das suas condições de acesso ao crédito rural Pronaf B, no conjunto 

dos territórios rurais do Rio Grande do Norte.  

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Informações sobre as condições socioeconômicas de uma determinada categoria 

social são fundamentais para o processo de formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas porque possibilitam a correção de informações imperfeitas entre os 

formuladores da política e os seus beneficiários. Dessa forma, elas contribuem para o 

processo de aprendizagem da política.   

Vale destacar que a tomada de decisão desses formuladores ocorre num ambiente 

institucional permeado por incertezas e, a rigor, a efetividade e o grau de eficácia da política 

são influenciados pela disponibilidade de boas informações e de avaliações abrangentes, o 

que por sua vez, contribuem para a elaboração e evolução de conceitos.  

O 
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Nesse contexto, convém tecer alguns comentários acerca do conceito de 

agricultura familiar11, que nas últimas décadas vem sendo objeto de atenção das políticas 

públicas e “das discussões que ainda se operam no meio acadêmico, retroalimentadas pelas 

ações dos movimentos sociais do campo” (BASTOS, 2006, p. 79).  

Na literatura disponível há compreensões diferentes acerca da origem desse 

conceito12. De acordo com Altafin (2003), existem duas correntes de pensamento 

predominantes que buscam caracterizar a produção familiar.  

A primeira corrente tem como foco as nações desenvolvidas e argumenta que “a 

moderna agricultura familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das transformações 

experimentadas pelas sociedades capitalistas desenvolvidas” (ALTAFIN, 2003, p. 7). Essa 

linha não aborda o aspecto histórico do conceito por considerar que “a agricultura familiar é 

um fenômeno tão generalizado nos países capitalistas avançados que não pode ser explicada 

pela herança histórica camponesa” (ABRAMOVAY, 1992, p. 21).  

Nesse sentido, Abramovay argumenta: 

 
Uma agricultura familiar, altamente integrada ao mercado, capaz de incorporar os 
principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não pode ser 
nem de longe caracterizada como camponesa. [...] A própria racionalidade da 
organização familiar não depende [...] da família em si mesma, mas, ao contrário, da 
capacidade que esta tem de se adaptar e montar um comportamento adequado ao 
meio social e econômico em que se desenvolve (ABRAMOVAY, 1992, p. 22-23). 

 

A outra linha considera que a “agricultura familiar é um conceito em evolução, 

com significativas raízes históricas [...] que incorpora múltiplas situações específicas, sendo o 

campesinato uma dessas formas particulares” (ALTAFIN, 2003, p. 6). Sob essa ótica, a 

agricultura familiar moderna não constitui uma nova categoria, mas uma evolução da 

agricultura camponesa, guardando estreita relação com essa13. 

Cardoso (1987 apud ALTAFIN, 2003, p.7) destaca quatro características básicas 

do conceito clássico de camponês: 

 
A primeira é um acesso estável à terra, seja em forma de propriedade, seja mediante 
algum tipo de usufruto. A seguir o trabalho predominantemente familiar, o que não 
exclui o uso de força de trabalho externa, de forma adicional. Uma terceira 
característica seria a autosubsistência combinada a uma vinculação ao mercado, 
eventual ou permanente, onde o objetivo está na realização de trocas por produtos 

                                                
11 Segundo Bastos (2006, p. 80) “o termo ‘agricultura familiar’ (...) surgiu em 1991, com a tese de doutorado de 
Ricardo Abramovay, sendo reforçado posteriormente, em 1994, com Eli da Veiga, num estudo realizado para a 
Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO/INCRA, 1994)”. 
12 Abramovay (1992), Altafin (2003) e Bastos (2006). 
13 Altafin (2003). 
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utilizados no consumo da família. Por último, um certo grau de autonomia na gestão 
das atividades agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que e quando plantar, como 
dispor dos excedentes, entre outros. 

 

Nesse contexto, a caracterização da produção familiar sob a ótica do 

campesinato14 representa configurar a família como unidade produtiva, detentora dos 

instrumentos de trabalho, produzindo tanto para o autoconsumo como para o mercado e com 

acesso a terra, independente de ter a posse sobre ela.  

No Brasil, o termo camponês unificou movimentos sociais do campo na luta pelo 

acesso a terra, o que restringiu o conceito de agricultura familiar à dimensão espacial, 

simbolizado pela expressão pequena produção.  

A respeito disso, Abramovay & Piketty (2005, p. 57) têm registrado: 

 
Pequena produção, produção de baixa renda, de subsistência, agricultura não-
comercial – revelavam o tratamento dado a esse segmento social e o seu destino 
presumível: era encarado como importante socialmente, mas de expressão 
econômica marginal, e seu futuro já estava selado pelo próprio rumo do 
desenvolvimento capitalista, que acabaria fatalmente por suprimir tais 
reminiscências do passado. Dois fatores – um científico e outro político – 
contribuíram para desfazer essa imagem caricatural. 

 

Dessa forma, o fator científico se refere aos estudos que adotavam esse conceito, 

o que por sua vez, sinalizavam para o fim da pequena produção, com base em pressupostos, 

como a não viabilidade econômica das unidades produtivas15 em função da falta de 

economias de escala e/ou do avanço do sistema capitalista no campo, que transformaria os 

pequenos agricultores em trabalhadores rurais assalariados16. 

Entretanto, na década de 1990 o cenário sociopolítico brasileiro revelou que a 

agricultura familiar tem a capacidade de incorporar inovações técnicas, participar de 

mercados dinâmicos e de se reproduzir social e economicamente.  

De acordo com Altafin (2003, p. 15) o estudo realizado no âmbito do convênio de 

cooperação técnica (FAO/INCRA, 1996) norteou a formulação tanto do Pronaf como do 

conceito atual de agricultura familiar:  

 
A partir de três características centrais: a) a gestão da unidade produtiva e os 
investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantém entre si laços de 

                                                
14 Não se pretende aqui retomar o debate teórico acerca do conceito de agricultura camponesa. 
15 Conforme Bastos (2006, p. 80) “a condição básica da existência de uma unidade de produção familiar rural 
(ou congênere) é o controle real, por menor que seja, de meios de produção, como da terra”. Essa condição 
permite distinguir o pequeno produtor do trabalhador rural assalariado. 
16 Abramovay & Piketty (2005). 
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sangue ou casamento; b) a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos 
membros da família; c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre 
da terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em 
caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. 

 

Nesse contexto, Veiga (apud BASTOS, 2006, p. 85) contribui para a caracterização da 

agricultura familiar da seguinte forma: 

 
Trabalho e gestão intimamente relacionados, gestão direta pelo chefe da família, 
ênfase na diversificação e na durabilidade dos recursos, trabalho assalariado 
complementar e rapidez nas decisões. 

 

Todavia, o marco legal que estabelece a atual política para a agricultura familiar 

se consubstancia com a promulgação da lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006, denominada 

Lei da Agricultura Familiar, que estabelece “os conceitos, princípios e instrumentos 

destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais17”. 

Nos termos dessa lei, considera-se agricultor familiar18 aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 
Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento; tenha renda familiar predominantemente 
originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
empreendimento e dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
(BRASIL. Lei nº. 11.326, Art. 3º). 

 

A aprovação dessa lei é uma grande conquista para os movimentos sociais do 

campo, representando a legitimação de direitos pelo Estado de uma concepção de produção 

agrícola e não agrícola de caráter familiar, conforme mostra o Box nº. 1 – com a força da lei. 

 

Box  1 – Com a força da lei 
Agora, porém, com a aprovação pelo Congresso e a sanção do Presidente Lula, a Lei 11.326/06 

coloca as 4,2 milhões de unidades familiares rurais disseminadas pelo território brasileiro em outro patamar. 

Mais conhecida como Lei da Agricultura Familiar, a norma confirma a capacidade produtiva do segmento. 

Conceitua agricultura familiar e agricultor familiar, assegura a participação dos agricultores e agricultoras 

familiares na discussão e acompanhamento das políticas públicas para o setor, fortalece as relações de 

trabalho através, por exemplo, do acesso à Previdência Social. 

                                                
17 Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006. 
18 Os silvicultores, extrativistas, aquicultores e pescadores artesanais são considerados agricultores familiares. 
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Assinala a descentralização na gestão dos programas agrários, somando as forças do Governo 

Federal com os Estados, os municípios e os próprios produtores. E informa ao conjunto da sociedade o que o 

setor é, como se organiza e opera e que recursos pode pleitear perante o poder público. É um estágio superior 

para as ações públicas que visam o desenvolvimento do campo. Pode-se dizer que, agora, a agricultura 

familiar existe não apenas de fato mas também de direito. 

Fonte: http://www.mda.gov.br/portal/index/show/index/cod/137/codinterno/10666. Acessado em 22/12/2009. 
 

Diante do exposto, vale destacar que a categoria agricultura familiar compreende 

um grupo social heterogêneo, que abrange de agricultores familiares modernizados e inseridos 

nos mercados internos e externos a trabalhadores rurais assalariados. Como também, uma 

“parcela significativa de famílias rurais, constituída de desempregados, sem qualquer espaço 

para prover um mínimo de sobrevivência nem vínculo com quaisquer formas de organização” 

(BASTOS, 2006, p. 84).  

Em síntese, Altafin (2003, p. 200) colabora: 

 
A disseminação do termo agricultura familiar na década de 1990, assim como 
ocorreu com o camponês, nos anos 60, possibilitou a unificação de diversas 
situações, colocadas sob um mesmo guarda-chuva conceitual. No caso do camponês, 
o foco estava na falta de acesso à terra e o antagonismo se deu com o latifúndio, 
refletindo a politização da questão agrária no período. Para a situação atual, a 
separação se dá entre agricultor familiar e patronal, estando no tipo de mão-de-obra 
e na gestão do estabelecimento os fatores que os diferenciam. Configura-se, 
portanto, um tratamento mais operacional, sem que fiquem explícitas as diferenças 
essenciais que marcam os dois grupos: de acesso à terra; à educação e formação; ao 
desenvolvimento tecnológico; aos mercados; e, principalmente, às instâncias 
decisórias. Assim, pode-se dizer que agricultura familiar tem sido um termo 
unificador, como camponês, mas ao contrário desse, acomoda conflitos e despolitiza 
as discussões sobre o campo brasileiro. 

 

2.2 TRAÇOS DO AGRICULTOR FAMILIAR DO GRUPO B NO CONJUNTO DOS 

TERRITÓRIOS RURAIS 

 

 

A agricultura familiar do Rio Grande do Norte vem recebendo atenção de 

pesquisadores e de instituições governamentais e não governamentais que buscam caracterizá-

la19, visando preencher lacunas importantes de informações acerca das condições sociais e 

econômicas para a formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas, voltadas para atender 

aos anseios desse segmento populacional. 

                                                
19 Conforme literatura consultada. 



31 
 

Nessa perspectiva, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) publicou, em 2004, o documento Atlas 

Territórios Rurais, que apresenta um perfil socioeconômico da agricultura familiar, mediante 

indicadores econômicos: (i) PIB; (ii) emprego e (iii) transferências de benefícios e indicadores 

de desenvolvimento humano: (i) IDH (educação, longevidade, renda, municipal); (ii) 

percentual de riqueza apropriada pelos 20% mais pobres; (iii) percentual de riqueza 

apropriada pelos 20% mais ricos e (iv) índice de gini-renda. 

O censo agropecuário (2006) abordou características do produtor rural e de seu 

estabelecimento, visando preencher “uma importante lacuna de informações oficiais para as 

políticas públicas de desenvolvimento rural: quantos são, onde estão, como e o que produzem 

os agricultores familiares no País” (IBGE, Censo Agropecuário, 2006, nota técnica). Essa 

categorização da agricultura familiar ocorreu por meio das seguintes variáveis: (i) unidade de 

trabalho familiar; (ii) unidade de trabalho contratado e (iii) renda total do empreendimento. 

O Box 02 mostra que o Censo Agropecuário 2006 contribuiu para a correção de 

informações imperfeitas acerca da agricultura familiar brasileira e, também, da 

norteriograndense. 

 

Box 02 - Nota técnica  
A realização do Censo Agropecuário 2006 traz luzes para a compreensão da importância da 

agricultura familiar brasileira, com seus contornos e nuanças. O aprimoramento do seu dimensionamento, 

apontando suas potencialidades e limitações, é fundamental para a eficácia das políticas públicas. 

Este primeiro trabalho, fruto de uma cooperação entre o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, configura concretamente passo inicial 

no sentido do preenchimento da referida lacuna, a partir das informações do Censo Agropecuário 2006. 

Em 24 de julho de 2006, foi sancionada a Lei nº 11.326, que forneceu o marco legal da 

agricultura familiar, permitindo a sua inserção nas estatísticas oficiais. Vários trabalhos científicos e grupos de 

pesquisadores já realizaram esforços semelhantes com os resultados de censos agropecuários anteriores, mas 

era necessário uma delimitação conceitual categorizada da agricultura familiar que procurasse atender ao 

enunciado legal de 2006. 

Fonte: Censo Agropecuário 2006, Agricultura Familiar, primeiros resultados – acessado em 22/12/2009. 

 

 Bastos (2006) realizou uma pesquisa de campo com abrangência municipal20, que 

permitiu tecer algumas considerações sobre as condições sociais e econômicas dos 

agricultores familiares do grupo B no Estado do Rio Grande do Norte, através das seguintes 
                                                
20 Os municípios pesquisados foram: Apodi, João Câmara, Macau, Antonio Martins, Touros, Pedra Grande, 
Caraúbas, Cerro Corá, Umarizal, Ceará Mirim, Carnaúba dos Dantas, Tenente Laurentino e Frutuoso Gomes. 
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variáveis: (i) grau de parentesco; (ii) forma de residência; (iii) situação da residência; (iv) 

ocupação; (v) escolaridade da família; (vi) documentação pessoal; (vii) renda; (viii) 

associativismo; (ix) acesso a serviços públicos e (x) meios de conhecimento do Pronaf B. 

Apesar desses esforços, há ainda lacunas importantes de informações acerca dessa 

categoria social a serem preenchidas, especialmente aquelas relacionadas ao agricultor 

familiar do grupo B. Portanto, o presente estudo buscou caracterizar os agricultores 

familiares do grupo B no conjunto dos territórios rurais do Rio Grande do Norte, 

tecendo considerações a respeito das condições sociais, de acesso ao crédito rural Pronaf B e 

de entendimento das regras por parte desses agricultores.  

A pesquisa mostra que a expressão - agricultor familiar do grupo B – representa 

um termo unificador que congrega camponeses, trabalhadores rurais, aposentados, autônomos 

e desempregados. Esse grupo heterogêneo detém a posse da terra de forma precária e sua 

produção se fundamenta em gêneros alimentícios21, sendo que os dois principais produtos são 

- feijão (30%) e milho (29%) -, destinados para o autoconsumo e a venda nas feiras locais.  

O estudo sinaliza que a maioria dos agricultores familiares do grupo B é 

proprietária do estabelecimento rural (51%), do gênero masculino (59%), casado/junto (78%) 

e estão nas faixas etárias acima dos 30 anos (81%). E, também, analfabeto ou sendo 

alfabetizado (10%), ou apenas com o ensino fundamental (75%), totalizando cerca de (85%) 

de agricultores de baixa escolaridade, conforme gráfico 01.   

                                                
21 Feijão, milho, batata, leite, mandioca, arroz, mel, castanha, ovos, banana, melancia, fava, queijo, ovelhas, 
sorgo, capim e outros. 
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Gráfico 01 - Nível de escolaridade no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Em relação ao número de pessoas na residência, (86%) dos domicílios são 

compostos por até quatro adultos (de 13 a 64 anos), (60%) não contém idosos e dentre os que 

possuem, (71%) tem apenas um idoso. Em torno de (34%) dos lares são formados sem a 

presença de crianças e dentre os que existem, cerca de (99%) tem até três crianças.  

Além disso, a grande maioria reside em casa própria (80%), construída de tijolo 

com reboco (91%), com acesso a energia elétrica (99%) e apresentando duas principais 

formas de abastecimento de água: (i) encanada (46%) ou (ii) cisterna (42%). O lixo 

residencial é queimado (35%) ou coletado (30%). 

Esses agricultores familiares moram na sede dos municípios. Contudo, adotando o 

critério de que até 20 mil habitantes o município é considerado essencialmente rural22, no Rio 

Grande do Norte há, portanto, (141) municípios com população igual ou inferior a esse 

número, o que representa cerca de (85%) dos municípios do Estado, que podem ser definidos 

como municípios rurais. Dessa forma, apesar de se afirmar que esses agricultores familiares 

residam na zona urbana, os limites entre urbano e rural se traduzem numa linha tênue. 

                                                
22 Esse critério foi utilizado pela primeira vez por José Elias da Veiga (2002). 
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A baixa escolaridade dos agricultores familiares pode representar um entrave à 

eficácia da política, tendo em vista que uma das finalidades do Programa é elevar o nível de 

capacitação e profissionalização do pronafiano B23. 

Dessa maneira, apesar do agricultor familiar acessar o crédito, sem a eliminação 

dessa privação, ele terá dificuldades para assimilar regras formais, inovações técnicas e 

aumentar a sua renda. Corroborando com isso, o cruzamento das variáveis escolaridade e 

entendimento das regras do Pronaf B mostra que dos agricultores com baixa escolaridade 

cerca de (41,22%) entendem mais ou menos e (11,98%) não entendem as regras, totalizando 

(53,20%) de agricultores de baixa escolaridade com baixo conhecimento das regras 

operacionais do programa. 

Por outro lado, os agricultores familiares que possuem ensino médio (14% do 

total de agricultores entrevistados) recebem mais bônus de adimplência (86,96% 

proporcionalmente ao número de agricultores escolarizados) do que os que possuem ensino 

fundamental (75% do total de agricultores entrevistados). O relacionamento entre 

escolaridade, entendimento das regras e bônus de adimplência revela que os agricultores com 

ensino médio entendem mais as regras e recebem mais bônus, proporcionalmente, do que os 

demais24.  

Dessa forma, pode-se inferir que a baixa escolaridade (85% dos agricultores 

entrevistados) pode constituir um dos entraves a eficácia do programa, pois esses agricultores 

tendem a não entender as regras e, com isso, não receber os benefícios do bônus de 

adimplência. Contudo, vale destacar que isso não significa necessariamente que os 

agricultores familiares de baixa escolaridade são inadimplentes25.  

Os traços das condições de acesso ao crédito rural Pronaf B definidos nessa 

dissertação correspondem aos seguintes indicadores: (i) tempo de acesso; (ii) principais 

finalidades do crédito; (iii) viabilidade financeira do destino do crédito; (iv) principais 

motivos da não viabilidade financeira do destino do crédito; (v) confiança institucional; (vi) 

principais causas da inadimplência; (vii) principais dificuldades para melhorar a renda; (viii) 

principais resultados e impactos do acesso ao crédito; (ix) principais fontes de renda e (x) 

nível de renda. Além disso, realizam-se cruzamentos com algumas variáveis consideradas 

                                                
23 (Instruções operacionais: crédito Pronaf grupo B, MDA/SAF, 2001, p.4). 
24 O número de agricultores familiares com superior incompleto e completo não possui representatividade 
(menos de 1%). 
25 Esse resultado está em consonância com as idéias de Theodore William Schultz, pioneiro na investigação dos 
impactos dos investimentos em capital humano no processo de crescimento econômico.  
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chaves para o entendimento do fenômeno dessa linha de crédito no conjunto dos territórios 

rurais do Estado. 

O estudo indica que (91,58%) dos agricultores familiares do grupo B possui até 

cinco anos de acesso ao crédito, de acordo com o gráfico 02. Apesar do Pronaf grupo B ter 

sido implantado no ano de 2000, somente a partir de 2004 é que a sua base social ganha 

capilaridade, com o aumento da inclusão de agricultores familiares e a realização de 

operações de crédito em praticamente todos os 167 municípios do Estado.  
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Gráfico 02 - Tempo de acesso ao crédito no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Essa ampliação da base social deriva da atuação de atores sociais - sindicato rural, 

Emater e BNB -, e, também, de mudanças na regras operacionais do Pronaf grupo B. De 

acordo com Bastos (2006) as alterações nas regras tiveram o propósito de simplificar e 

agilizar o processo de contratação de operações de crédito. As principais medidas adotadas 

foram a dispensa: (i) de recibos para comprovar o financiamento; (ii) de aval; (iii) de 

documento da terra e (iv) de encaminhamento de propostas pelos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) 26. 

O indicador principais finalidades do crédito mostra que os recursos do Pronaf 

grupo B foram alocados para a aquisição de animais – (52%) bovinocultura e (36%) 
                                                
26 Oficina de parceiros, realizada em Recife (PE) no mês de outubro de 2003. 
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caprinovinocultura -, que totalizam cerca de (88%) dos recursos, de acordo com o gráfico 03. 

Vale destacar que em relação à atividade de bovinocultura, (44%) dos recursos foram 

destinados para a compra de vacas.  
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outros

 
Gráfico 03 - Principais finalidades do crédito os territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Conforme exposto anteriormente, o crédito foi destinado à aquisição de animais, 

relacionados às atividades de bovinocultura e caprinovinocultura. No entanto, esse destino do 

crédito possui viabilidade financeira? Em outras palavras, a finalidade do empréstimo permite 

ganhar dinheiro suficiente para quitar o financiamento? Para responder a essas indagações, 

utiliza-se o indicador viabilidade financeira do destino do crédito.  

Esse indicador aponta que no conjunto dos territórios rurais cerca de (82,37%) dos 

agricultores familiares do grupo B responderam que o destino do crédito possui viabilidade 

financeira, ou seja, a finalidade do crédito permite ganhar dinheiro suficiente para pagar o 

empréstimo.  

Além disso, dentre esses agricultores (85,14%) já recebeu bônus de adimplência, 

(43,96%) entende as regras e (45,64%) entende mais ou menos as regras, (69,86%) é 

sindicalizado, (34,83%) faz parte de alguma associação e (19,11%) recebe Ater. Vale destacar 

que somente (16,05%) de todos os agricultores entrevistados recebem Ater e dentre esses, 
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(66,10%) entende as regras e (92,73%) coloca as orientações técnicas em prática e essas 

trouxeram alguma vantagem financeira. 

Por sua vez, cerca de (17,63%) dos agricultores familiares responderam que a 

finalidade do crédito não possui viabilidade financeira. Dessa forma, quais os motivos dessa 

inviabilidade? Para responder a essa pergunta, o estudo utiliza o indicador motivos da não 

viabilidade financeira do destino do crédito. 

Esse indicador mostra que valor insuficiente (47%) e prazo de amortização (31%) 

constituem na opinião do pronafiano do grupo B, os principais motivos da inviabilidade da 

finalidade do crédito, de acordo com o gráfico 04.  
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Gráfico 04 - Principais motivos da não viabilidade financeira do destino do crédito no âmbito dos territórios 

rurais do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Com relação ao indicador confiança institucional, as três principais instituições 

em que os agricultores mais confiam são: (38%) sindicato dos trabalhadores rurais, (23%) 

banco (BNB) e (13%) Emater. Entretanto, há parcela expressiva de pronafianos do grupo B 

que não confiam nas instituições (13%). 

As principais causas da inadimplência foram: desvio do dinheiro (37%), fez com 

intenção de não pagar (24%) e investiu errado (19%), conforme gráfico 05. 
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Gráfico 05 - Principais causas da inadimplência no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Por sua vez, (60%) dos agricultores familiares afirmaram que a falta de emprego é 

a principal dificuldade para melhorar a renda, conforme gráfico 06. Reforçando essa 

afirmação, cerca de (51%) dos entrevistados disseram que a falta de emprego constitui o 

principal motivo para o êxodo rural. 
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Gráfico 06 - Principais dificuldades para melhorar a renda no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do 

Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

O indicador principais resultados do acesso ao crédito sinaliza que para a maioria 

dos agricultores familiares (65%) o Pronaf B contribuiu para a melhoria da produção (39%) e 

aumento da renda (26%), o que por sua vez, gerou o principal impacto positivo: melhoria da 

alimentação (7%). Entretanto, apesar da existência desses efeitos positivos na qualidade de 

vida desses agricultores, esse programa apresentou impactos negativos, pois cerca de (14%) 

dos pronafianos entrevistados afirmaram que as condições de vida após a realização do 

empréstimo em nada melhorou, (5%) melhorou pouco e (2%) piorou, de acordo com o gráfico 

07. 
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Gráfico 07 - Principais resultados do acesso ao crédito no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Além disso, o estudo mostra que no âmbito dos territórios rurais as principais 

fontes de renda dos agricultores familiares do grupo B são: agricultura (66,20%), 

aposentadoria (9,30%) e autônomo (8,17%). Destaca-se, também, a existência de agricultores 

que afirmaram não ter nenhuma fonte de renda (5,35%), conforme gráfico 08.  

O Programa Bolsa Família representa a segunda fonte de renda para cerca de 

(29,60%) dos agricultores familiares. 
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Gráfico 08 - Principais fontes de renda no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Por outro lado, o indicador nível de renda sinaliza que no âmbito dos territórios 

rurais cerca de (71,5%) dos agricultores familiares do grupo B recebem até um salário 

mínimo, de acordo com o gráfico 09. 
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Gráfico 09 - Nível de renda no âmbito dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Em suma, os comentários expostos acerca dos agricultores familiares do grupo B, 

anteriormente, buscaram contribuir para uma melhor compreensão dessa categoria social. 

Dessa maneira, mostraram-se alguns resultados na vida desses agricultores e, também, a 

existência de correlações entre as variáveis: bônus de adimplência, viabilidade financeira da 

proposta de crédito e entendimento das regras com as disposições institucionais, 

consubstanciadas nas variáveis: escolaridade, acesso a Ater, grau de confiança e participação 

em sindicatos rurais. Isso evidencia a importância das instituições para os agricultores 

familiares do grupo B, pois conforme Sen (2000, p. 168) “os indivíduos vivem e atuam em 

um mundo de instituições. Nossas oportunidades e perspectivas dependem crucialmente de 

que instituições existem e do modo como elas funcionam”. 
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CAPÍTULO III - CRÉDITO PRONAF B - 
Percepção dos Agricultores Familiares do Grupo B 

no Âmbito dos Territórios Rurais 

 

 

 capítulo avalia e compara os resultados do crédito Pronaf B no âmbito dos 

territórios rurais do Estado, a partir das percepções dos agricultores familiares do 

grupo B, sob a ótica institucionalista e mediante indicadores elaborados por meio 

das dimensões: econômica, garantia de transparência e social27. 

A dimensão econômica consiste em verificar as condições de acesso ao crédito e 

os resultados satisfatórios – melhoria das condições de vida do agricultor familiar do grupo B 

com o acesso ao crédito Pronaf, bem como os insatisfatórios – inadimplência, por exemplo. 

Ademais, faz um exercício de aplicação dos mecanismos de accountability ao crédito rural 

Pronaf B, através das questões: informação, justificação e medidas corretivas.  

Por sua vez, a dimensão garantia de transparência procura mostrar os efeitos das 

regras sobre o desempenho do crédito Pronaf B. Para isso, parte, inicialmente, da forma de 

explicação das regras operacionais dessa linha de crédito, para em seguida, relacioná-las com 

os resultados da forma de entendimento e do recebimento de bônus de adimplência. Além 

disso, discute-se o conceito de microcrédito e microfinanças, mostrando a principal diferença 

entre eles e os possíveis efeitos que isso acarreta sobre o crédito Pronaf B. 

Por fim, os traços sociais dos agricultores familiares do grupo B por território 

rural, mostrando as diferenças com relação a gênero, idade, escolaridade e questões 

ambientais. 

 

3.1 DIMENSÃO ECONÔMICA: Qualidade das Instituições 
 

Praticamente toda transação comercial encerra um 
elemento de confiança – qualquer transação realizada 
num período de tempo, bem entendido. Pode-se muito 
bem afirmar que boa parte do atraso econômico no 
mundo se deve à falta de confiança” KENNETH 
ARROW apud PUTNAM (2007).  

 

A pesquisa mostra que nos territórios rurais os recursos do crédito Pronaf B estão 

concentrados nas atividades de bovinocultura de leite e caprinovinocultura, principalmente 

aquisição de vaca e ovelha; apesar das normas permitirem o financiamento de atividades 
                                                
27 A dimensão político-institucional será objeto de estudo para o doutoramento. 

O 
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agropecuárias e não agropecuárias – turismo rural, produção de artesanato ou outras 

atividades que gerem ocupação da mão de obra familiar no meio rural -, como também, a 

melhoria da infraestrutura da unidade produtiva familiar28. 

Com base em Abramovay (2008), essa concentração dos recursos deriva da 

atuação dos atores locais (sindicato dos trabalhadores rurais, extensão e banco) que com o 

intuito de ampliar a base social do programa e reduzir custos de transação, limitam-se a 

padronização da proposta de crédito e consulta aos serviços de proteção ao crédito (SPC).  

Padronizar propostas de crédito é uma regra informal, que por sua vez exerce 

efeitos sobre os resultados do crédito. Dessa maneira, a não consideração das necessidades de 

financiamento de cada agricultor familiar do grupo B em particular, que são específicas, 

acarreta a falta de avaliação da viabilidade financeira e técnica do destino do crédito, que, 

consequentemente contribui para a inadimplência. Além disso, estimula o desvio do dinheiro 

por esses agricultores, conforme descrito na dimensão garantia de transparência. 

De acordo com Hodgson (1997), essa regra informal é auto-reforçada pelos 

hábitos de pensamento dos agricultores familiares do grupo B e rotinas das organizações 

(sindicato dos trabalhadores rurais, extensão e banco), que estão inseridos em ambientes 

institucionais legitimadores da cultura do não pagamento.  

Portanto, nos territórios rurais onde se sobressai essa cultura, o ato de padronizar 

as propostas de crédito tende a se disseminar mais. Como também, à medida que os 

instrumentos auto-reforçantes29 se intensificam durante o processo de interação social. 

Nesse contexto, o indicador principais finalidades do crédito aponta que a 

atividade de caprinovinocultura se destaca nos territórios Assú-Mossoró (60%), Sertão do 

Apodi (52%) e Seridó (45%). Com relação à bovinocultura, Potengi (83%), Alto Oeste (87%) 

e Mato Grande (91%). Vale destacar que no Sertão do Apodi (17%) dos empréstimos foram 

alocados para a apicultura, conforme gráfico 10. 

                                                
28 Manual de Crédito Rural, capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), seção 
13 (linha de crédito para grupo “B” do Pronaf – Microcrédito Produtivo Rural). 
29 Hábitos de pensamento dos agricultores familiares do grupo B e rotinas das organizações. 
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Gráfico 10 - Principais finalidades do crédito rural Pronaf grupo B nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Por sua vez, o indicador taxa de viabilidade financeira do destino do crédito 

mostra que apesar de mais de (90%) dos agricultores entrevistados nos territórios Potengi, 

Seridó, Trairi e Sertão do Apodi terem afirmado que a finalidade do crédito traz retorno 

financeiro suficiente para pagar o empréstimo, no Mato Grande (54,55%) e Alto Oeste 

(38,10%) dos agricultores responderam que o destino do crédito não possui viabilidade 

financeira. 

À luz das teorias institucionalistas, a inadimplência é um resultado da inserção do 

Pronaf B em ambientes institucionais legitimadores da cultura do não pagamento30. Por sua 

vez, essa linha de crédito é um bem público meritório, estruturado por instituições e cujo 

desempenho é influenciado por elas31.  

Ademais, a outra face dessa linha de crédito corresponde a uma política pública 

direcionada aos agricultores familiares mais pobres, que oferece recursos subsidiados, a partir 

de bancos comerciais estatais32 e com cobertura dos riscos bancários pelo Tesouro Nacional. 

                                                
30 Esses ambientes institucionais estão inseridos em regiões com pouco capital social, no conceito de Putnam 
(2007). 
31 Conforme comentado no primeiro capítulo. 
32 O Pronaf grupo B pode ser operado pelo Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Brasil. 
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Portanto, a análise acerca da inadimplência reside nas instituições, com foco na questão da 

accountability33.  

Com base em Sacramento (2005), a aplicabilidade da accountability na 

administração pública consiste numa inovação institucional. Essa palavra ainda não foi 

traduzida para o português, mas a sua compreensão se refere à responsabilização de uma 

pessoa ou organização perante outra, fora de si mesma. Acrescenta-se a isso, o fato de que ela 

está intimamente relacionada com os valores democráticos – igualdade, dignidade humana, 

participação e representatividade -, isto é, o grau de accountability avança quando esses 

valores avançam. 

Esses valores democráticos são inerentes à comunidade cívica34. Nessa 

comunidade, os cidadãos buscam “o interesse próprio definido no contexto das necessidades 

públicas gerais [...] [e] [...] consideram o domínio público algo mais do que um campo de 

batalha para a afirmação do interesse pessoal” (PUTNAM, 2007, p. 102). Isso é decorrente do 

caráter desses cidadãos, ou seja, de sua virtude cívica, que se fundamenta e se reproduz num 

processo de interação social, pautado em relações horizontais, que estimulam regras de 

reciprocidade, participação ativa nas questões públicas e confiança mútua.  

Por sua vez, de acordo com Putnam (2007, p. 103) “as relações de confiança 

permitem à comunidade cívica superar mais facilmente o que os economistas chamam de 

‘oportunismo’35”. Nesse sentido, os bens públicos quando inseridos em ambientes 

institucionais permeados pela virtude cívica, tendem a gerar resultados e impactos mais 

duradouros e positivos porque esses bens passam a ser mais bem valorizados. 

Com base em Putnam (2007), o capital social é um bem público, fundamentado 

pela confiança mútua, normas e cadeias de relações, que se multiplicam com o uso e 

desaparecem com o desuso36. Ademais, esse tipo de capital ao promover a cooperação 

espontânea, contribui para um melhor desempenho da sociedade. 

Acerca do cumprimento das regras em comunidades cívicas, Putnam (2007, p. 

124) contribui: 
 
 

                                                
33 Analisar o Pronaf a partir dos mecanismos de accountability é inédito, pois até o momento não há registro na 
literatura disponível sobre pesquisas utilizando accountability no âmbito do Pronaf. Ademais, pretende-se fazer 
um breve estudo acerca do arcabouço teórico da accountability. 
34 Putnam (2007) discute acerca de comunidade cívica.  
35 Ocorre oportunismo quando “os interesses comuns não prevalecem porque o indivíduo, por desconfiança, 
prefere agir isoladamente e não coletivamente (PUTNAM, 2007, p. 103)”. 
36 Assim como no crédito Pronaf B, o capital social é um bem público estruturado por instituições – confiança 
mútua, normas e cadeias de relações.  
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A vida coletiva nas regiões cívicas é facilitada pela expectativa de que os outros 
provavelmente seguirão as regras. Sabendo que os outros agirão assim, o mais 
provável é que o cidadão faça o mesmo, satisfazendo assim às expectativas deles. 
Nas regiões menos cívicas, quase todos esperam que os demais violem as regras. 

 

Além disso, a accountability pressupõe a existência de poder e seu principal 

objetivo é controlá-lo, através da criação de mecanismos de responsabilização para atuarem 

na efetivação de regras, e também, evitar a violação delas. No entanto, a compreensão 

moderna da responsabilidade “não pode ter como base a ameaça e a sanção, mas [...] a 

cobrança que a pessoa exerce sobre si mesma quanto à necessidade de prestar contas a 

alguém” (SACRAMENTO, 2005, p. 22). 

A respeito disso, Abramovay (2000, p. 6) registra: 
O controle sobre o risco de comportamentos não cooperativos só é efetivo se os 
atores interiorizarem os elementos morais pressupostos na colaboração entre eles. 
Existem sanções pela conduta “desviante”, mas elas só funcionam pela presença de 
recursos morais que têm a virtude de aumentar conforme seu uso e dos quais a 
confiança é o mais importante. 

 
 

Para Putnam (2007, p. 102) “tanto o poder absoluto quanto a falta de poder podem 

levar à corrupção, pois as duas coisas incutem um senso de irresponsabilidade”. Dessa forma, 

a accountability ao procurar controlar o poder, através dos mecanismos de responsabilização, 

tende a reforçar as normas e valores democráticos e, com isso, contribuir para a reprodução do 

senso de responsabilidade. 

Segundo O’Donnell (1998) apud Sacramento (2005) os mecanismos de 

accountability são formados por duas dimensões: (i) vertical e (ii) horizontal. A primeira 

dimensão pressupõe relações entre desiguais – agricultor familiar versus extensionista -, isto 

é, “ações realizadas individualmente e/ou coletivamente, com referência aos que, eleitos ou 

não, exercem posições em instituições do Estado” (SACRAMENTO, 2005, p. 23). Dessa 

maneira, os mecanismos de accountability verticais mais visíveis são: reivindicações sociais, 

atuação da mídia, eleição eleitoral, DAP37, proposta de crédito.  

Por outro lado, a segunda dimensão se caracteriza por relações entre iguais, ou 

seja, entre instituições internas ao Estado – CGU versus MDA38. Para Sacramento (2005, p. 

23) consiste nas “agências estatais possuidoras de direito, poder legal, disposição e 

capacidade para realizar ações, [...] contra ações ou omissões de outros agentes ou agências 

do estado que possam ser qualificadas como delituosas”. Assim, os mecanismos de 

                                                
37 Declaração de Aptidão ao Pronaf. 
38 As siglas CGU e MDA significam respectivamente: Controladoria Geral da União e Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 
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accountability mais visíveis são: CGU, MDA, Tribunal de Contas da União e demais 

tribunais, Ministério Público da União e demais, Congresso Nacional, Judiciário, Executivo. 

Vale destacar que os mecanismos de accountability possuem algumas 

fragilidades, decorrentes de assimetrias de informação entre atores estatais e não-estatais, 

regras formais imprecisas, reversões de políticas súbitas, “obtenção de vantagens ilícitas por 

uma autoridade pública para si ou para aqueles de alguma maneira ligados a ela” 

(SACRAMENTO, 2005, p. 24-25). Entretanto, apesar dessas fragilidades, os mecanismos de 

responsabilização avançam porque não existe instituição que funcione de forma perfeita. 

Ademais, os atos de accountability política se fundamentam em três questões – (i) 

informação, (ii) justificação e (iii) punição -, que podem estar ou não juntas para que tal ato se 

concretize.  Por sua vez, as duas primeiras questões se referem à capacidade de resposta dos 

que exercem posições em instituições do Estado – answerability, e a última, à capacidade de 

impor sanções e perda de poder para aqueles que violarem os deveres públicos – enforcement. 

Acerca disso, Sacramento (2005, p. 26) acrescenta: 

 
Accountability política implica, portanto, mais do que geração de dados e interação 
de argumentos, mas também a possibilidade de punir comportamento inadequado. 
Exercícios de accountability que expõem delitos sem a imposição de conseqüências 
materiais aparecerão, [...] como fracas e diminuídas formas de accountability. 

 
 

Nesse contexto, os principais mecanismos de accountability vertical e horizontal 

do crédito rural Pronaf grupo B são: (i) DAP, proposta de crédito e laudo técnico – 

Emater/RN; (ii) normas e resoluções do Conselho Monetário Nacional/Banco Central do 

Brasil; (iiii) portarias nº. 55, de 26 de outubro de 2007, nº. 105, de 23 de novembro de 2007 e 

website do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA39; (iv) lei nº. 11.775, de 17 de 

setembro de 2008; (v) Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle Interno – 

CGU/SFCI; (vi) Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDR; (vii) 

sindicato dos trabalhadores rurais e (viii) agente financeiro.   

Do exposto, elaborou-se aqui uma forma de aplicar a accountability à análise da 

inadimplência do crédito rural Pronaf grupo B, através de um artifício - modelo de 

processamento de informação40, que se baseia na estrutura lógica: (i) input - representa os 

dados “brutos”; (ii) processo – refere-se ao ambiente institucional (regras formais e 

informais) e (iii) output - corresponde à informação gerada. Demais, um output se torna input 
                                                
39 Essas portarias instituíram o Plano Municipal de Aplicação e Recuperação das Operações da Linha de Crédito 
do Grupo B do Pronaf (PMAR) e o ato de bloquear municípios inadimplentes 
40 Denominação criada pelo presente autor. 
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em outra etapa de processamento de informação. A figura 03 mostra essa estrutura lógica. A 

partir desse modelo, abordam-se os atos de accountability que são compostos pelas três 

questões – informação, justificação e punição41.    

Figura 03 - Modelo de processamento de informação. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Com base no escrito anteriormente, os principais mecanismos de accountability 

referentes à informação do crédito rural Pronaf grupo B são: DAP, proposta de crédito, laudo 

técnico e site www.pronaf.gov.br do MDA42. 

A Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP – é o primeiro instrumento de 

informação gerado no âmbito do crédito Pronaf B. Ela tem a função de identificar, filtrar, 

enquadrar e informar que determinada família faz parte da agricultura familiar e, portanto, 

tem direito ao acesso as políticas públicas direcionadas a essa categoria social43.  

Nesse sentido, o input corresponde à documentação pessoal, do imóvel, renda 

familiar, atividade, ou seja, aos dados de enquadramento socioeconômico da família44. O 

processo representa a análise de perfil, que se dá a partir de um conjunto de regras formais e 

informais, o que por sua vez, gera o output – DAP.  

No relatório de fiscalização nº. 578/2005, de 25 de outubro de 2005 da CGU/SFCI 

consta evidências acerca da emissão de DAP de forma errada, conforme Box 03. 

                                                
41 A questão punição trás uma noção não adequada aos objetivos do crédito Pronaf B porque ações punitivas 
tenderiam a excluir o agricultor familiar dessa política pública. Dessa forma, opta-se pela expressão medidas 
corretivas. 
42 No site do MDA há um sistema de informação: relação de agricultores com DAP, por grupo (A, B, C, D, etc.), 
município, nome e CPF. Demais, número de contrato e montante de recursos liberados por enquadramento e 
modalidade.  
43 Com a DAP o agricultor familiar pode acessar o crédito Pronaf, seguro safra, Compra Direta. 
44 Dados pessoais: CPF, RG e certidão de casamento, se for o caso. Dados do imóvel: informação acerca do 
acesso a terra – para enquadrá-lo com proprietário, posseiro, arrendatário.  

PROCESSO INPUT 
 

OUTPUT 
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Box 03 - Emissão de DAP a pessoas com capacidade econômica incompatível com o 

Programa 
Em visita ao mutuário da operação de crédito nº A400027101/1, verificou-se que o mesmo apresenta 

uma boa situação econômica (proprietário de um ponto comercial, com um minimercado e com boa estrutura 

física). Portanto, constatou-se, que a Colônia de Pesca emitiu a DAP a mutuário que não necessitava de recursos 

do PRONAF.  

Ante ao fato, visitou-se a Colônia de Pesca de Pendências - RN, tendo solicitado à respectiva entidade 

mais rigor na emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP. Tal fato, também foi comunicado ao BNB – 

Agência Macau/RN. 
Fonte: CGU/SFCI 
 

Nesse contexto, uma DAP de qualidade inferior – emitida a uma pessoa que não 

se enquadra no perfil de agricultor familiar - gera duas externalidades negativas. A primeira 

externalidade consiste na disseminação de hábitos de pensamento e rotinas pautados na 

cultura do não pagamento45. A segunda, diminuição da eficiência administrativa que implica 

em resultados insatisfatórios, como inadimplência e desvio de recursos do crédito Pronaf B. 

Além disso, apesar das regras formais para emissão de DAP serem iguais para 

todos os territórios rurais, as regras informais são influenciadas pelo grau de civismo existente 

em determinada localidade. Segundo Putnam (2007, p. 124) “honestidade, confiança e 

observância da lei são aspectos enfatizados na maioria das definições filosóficas da virtude 

cívica”. Dessa forma, nas regiões menos cívicas a regra informal mais disseminada é a de 

violar as regras formais – observância da lei -, adotando o comportamento oportunista. 

Assim, a qualidade da DAP é determinada pela qualidade do conjunto de regras 

formais e informais46. Isso também pode ser atribuído a proposta de crédito que aponta o 

destino do empréstimo e a qualidade das orientações técnicas. E, também, aos laudos técnicos 

que geram informações acerca da aplicação do crédito.  

Portanto, a qualidade da informação gerada – output -, que exerce efeitos sobre os 

resultados do crédito Pronaf B – adimplência ou inadimplência -, é decorrente da qualidade 

das instituições47. 

                                                
45 Conforme descrito na dimensão garantia de transparência. 
46 Os relatórios de fiscalização nº. 038/2003, nº. 323/2004, nº. 381/2004 e nº. 382/2004 da CGU/SFCI apontam 
algumas falhas na concessão de crédito: (i) falta de laudos técnicos; (ii) ausência de DAP; (iii) A Ater se limitou 
à emissão de DAP; (iv) agricultor familiar que acessou o crédito não foi localizado pela equipe de fiscalização da 
CGU; (v) animal adquirido com recursos do Pronaf não foi localizado na unidade produtiva familiar; (vi) 
extensionista recebeu pagamentos de agricultores, mas não repassou ao BNB e (vii) banco reteve CPMF de 
agricultores familiares que acessaram o Pronaf indevidamente.     
47 A definição de instituição está na metodologia. 
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A justificação consiste em investigar quais as causas da inadimplência do crédito 

rural Pronaf grupo B nos territórios rurais do Estado. Nesse sentido, o input corresponde à 

variável causa da inadimplência48. O processo representa a discussão e elaboração do 

indicador - principais causas da inadimplência, a partir da percepção dos agricultores 

familiares entrevistados. O output é o indicador elaborado. 

Com base em Abramovay (2008) as possíveis causas da inadimplência são: (i) 

condições do empréstimo - taxa de juros e prazo; (ii) estado de calamidade pública; (iii) perda 

do bem investido ou morte de parente da família; (iv) pobreza da família, agravada pela 

ausência de Ater e de acesso aos mercados e (v) a cultura do não pagamento. 

Em relação ao crédito rural Pronaf grupo B o autor enfatiza que o não pagamento 

do empréstimo deriva “fundamentalmente à difusão, por parte de organizações locais, da 

mensagem de que os créditos serão renegociados e que, portanto, não vale a pena honrar os 

compromissos assumidos” (ABRAMOVAY, 2008, p. 18). Isso corresponde à cultura do não 

pagamento, que é uma instituição de qualidade inferior. 

Nesse sentido, nos territórios rurais o crédito Pronaf grupo B vem apresentando 

resultados insatisfatórios, principalmente aumento da inadimplência, de forma diferenciada 

entre esses territórios. Isso pode ser verificado por meio do número de municípios 

bloqueados, que passou de 41, em 2007, para 65 municípios, em 2009. 

Os municípios bloqueados podem ser explicados a partir do estado de calamidade 

pública49? Com base nisso, elaborou-se cartogramas para os anos de 2007, 2008 e 2009, por 

território rural/município – calamidade pública, município bloqueado e calamidade pública 

versus município bloqueado -, conforme apêndice (D).  

Os cartogramas apontam que nos territórios Trairí, Potengi e Alto Oeste a grande 

maioria dos municípios que estavam bloqueados em 2009, esteve em estado de calamidade 

pública nos anos de 2007 e 2008. Ademais, no Mato Grande e Sertão do Apodi praticamente 

todos os municípios que estavam bloqueados em 2009, também, estavam bloqueados e/ou em 

calamidade pública nos anos de 2007 e 2008. 

                                                
48 No questionário consta a pergunta: Em sua opinião, qual a principal causa da inadimplência? 
49 A decretação do estado de calamidade pública “significa a garantia plena da ocorrência de uma situação 
anormal, em uma área do município, que determinou a necessidade de o Prefeito declarar situação de emergência 
[...], para ter efeito ‘na alteração dos processos de governo e da ordem jurídica, no território considerado, durante 
o menor prazo possível, para restabelecer a situação de normalidade” 
(www.defesacivil.gov.br/situacao/index.asp, acesso em 25/10/2009). Esses estados são decorrentes de desastres 
naturais, como seca, enchente, terremoto.   
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No entanto, o Seridó apresenta uma especificidade. Quando dividido nos três 

subterritórios50 – Serra de Santana, Seridó Ocidental e Seridó Oriental -, percebe-se que há 

diferenças acerca da quantidade de municípios bloqueados. Na Serra de Santana praticamente 

todos os municípios ficaram bloqueados desde 2007. Por outro lado, no Seridó Ocidental e 

Oriental apesar da ocorrência de estados de calamidade pública nos anos de 2007 e 2008, 

somente um município ficou bloqueado em 2009.  

Portanto, os desastres naturais exercem influência sobre os resultados do crédito 

Pronaf B. Ademais, percebe-se que os territórios rurais apresentam graus variados de 

suscetibilidade com relação às calamidades públicas, sendo o Trairí e Alto Oeste os mais 

sensíveis e o menos, o Seridó. 

Os efeitos de catástrofes naturais sobre o desempenho do crédito Pronaf B 

ocorrem de forma diferenciada entre os territórios rurais, em função da existência de 

ambientes institucionais de qualidade diversa. Demais, o ambiente institucional é inerente à 

comunidade cívica e, portanto, em regiões menos cívicas os ambientes institucionais tendem a 

ter qualidade inferior.  

Por sua vez, isso produz territórios rurais com diferentes estoques de capital social 

– confiança, normas e sistemas de participação -, que implicam em formas diferenciadas 

acerca da capacidade de resposta às adversidades naturais pela população desses territórios51.  

Nesse contexto, o indicador principais causas da inadimplência do crédito rural 

Pronaf B aponta que nos territórios Assú-Mossoró (60%), Alto Oeste (60%) e Mato Grande 

(41%) dos agricultores familiares do grupo B entrevistados disseram que o dinheiro é 

desviado. Já no Seridó (48%) e Potengi (38%) dos agricultores entrevistados afirmaram que 

os inadimplentes fizeram o empréstimo com intenção de não pagar52.  

No Sertão do Apodi (26%) e Trairí (24%) dos entrevistados destacaram o 

investimento errado como um dos principais motivos da inadimplência. Vale destacar que no 

território Potengi se destaca a perca do bem investido (23%), conforme gráfico 11.  

                                                
50 Os municípios que compõem os subterritórios são: (i) Serra de Santana – Jucurutu, Santana do Matos, 
Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Lagoa Nova, Bodó, Cerro Corá e Currais Novos; (ii) Seridó 
Ocidental – Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São Fernando, Timbauba dos Batistas, São João do 
Sabugi, Ipueira, Caicó, Cruzeta e São José do Seridó; e (iii) Seridó Oriental - Acari, Carnaúba dos Dantas, 
Jardim do Seridó, Ouro Branco, Santana do Seridó, Equador e Parelhas.     
51 Com base em Putnam (2007). 
52 Conforme descrito anteriormente, no conjunto dos territórios rurais as principais causas da inadimplência são: 
(i) desvio do dinheiro; (ii) fez com intenção de não pagar e (iii) investiu errado. 
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Gráfico 11 - Principais causas da inadimplência do crédito rural Pronaf grupo B nos territórios rurais do Rio 

Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

A percepção dos agricultores entrevistados acerca das causas da inadimplência 

mostra que os mecanismos de accountability de informação – DAP, proposta de crédito e 

laudo técnico -, quando gerados com qualidade inferior contribuem para a inadimplência. 

Demais, como a qualidade desses mecanismos está sujeita a qualidade das instituições; 

presume-se que as causas da inadimplência derivam de instituições de qualidade inferior, que 

estão inseridas, geralmente em regiões menos cívicas, caracterizadas por pouco estoque de 

capital social.  

Portanto, a redução da inadimplência somente se efetivará mediante mudança 

institucional, isto é, alteração no ambiente institucional que legitima a cultura do não 

pagamento. 

Por sua vez, os mecanismos de accountability medidas corretivas além de 

punirem temporariamente os agricultores familiares do grupo B que estão em situação de 

inadimplência; visam, também, produzir mudanças no ambiente institucional de qualidade 

inferior a partir de alterações no comportamento dos principais atores locais (banco, extensão 

e sindicato dos trabalhadores rurais), através do envolvimento desses na recuperação dos 

créditos do Pronaf grupo B.  
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Contudo, o êxito dessas mudanças somente pode ser alcançado por meio da 

produção de capital social nos territórios rurais onde é mais disseminada a cultura do não 

pagamento. Para isso, é necessária a mudança de hábitos de pensamento dos agricultores 

familiares do grupo B e rotinas das organizações em que eles interagem53. 

Com base no modelo de processamento de informação: o input corresponde ao 

resultado insatisfatório – inadimplência; já o processo se refere à análise das ações de 

remediação e, por sua vez, o output, a diminuição, permanência ou aumento do número de 

municípios bloqueados54. 

Nesse sentido, o processo de recuperação de crédito do Pronaf B é composto por 

dois instrumentos: (i) bloqueio do município; e, (ii) Plano Municipal de Aplicação e 

Recuperação das Operações da Linha de Crédito do Grupo B do Pronaf – PMAR. 

O ato de bloqueio consiste na suspensão de novos financiamentos em função da 

taxa de inadimplência alcançar valor igual ou superior a (15%) ou 50 operações de crédito em 

atraso no município. Entretanto, os agricultores familiares adimplentes podem continuar 

acessando o crédito, como também, é permitida a realização de novos financiamentos no 

âmbito do Programa Nacional do Biodiesel e as metodologias utilizadas pelo Banco do Brasil 

(Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS) e Banco do Nordeste do Brasil (Programa 

Agroamigo)55.  

Esse ato é uma regra formal que visa mudar os hábitos de pensamento dos 

agricultores familiares do grupo B, principalmente os inadimplentes, e as rotinas dos 

principais atores locais (sindicato dos trabalhadores rurais, banco e extensão) acerca da forma 

de concessão do crédito Pronaf B. Em outras palavras, consiste em melhorar a qualidade do 

ambiente institucional nas regiões onde o resultado insatisfatório – inadimplência – é mais 

disseminado. 

Para tal fim, faz-se necessário, além do ato de bloqueio, o PMAR. Instrumento de 

controle social, cuja construção envolve a participação do MDA, extensão, CMDRS56, banco, 

sindicato dos trabalhadores rurais e o poder público municipal. No entanto, apesar desse 

                                                
53 Com base em Hodgson (1997) os genes das instituições são: hábitos de pensamento e rotinas. Esses genes são 
responsáveis pela evolução institucional – mudança – e, portanto, havendo alteração nos hábitos de pensamento 
dos agricultores familiares do grupo B, bem como nas rotinas das organizações que interagem com eles, a 
mudança institucional seguirá uma trajetória para a cultura do bom pagamento. 
54 As principais medidas corretivas são: (i) lei nº. 11.775, de 17 de setembro de 2008; e, (ii) portarias nº. 55, de 
26 de outubro de 2007 e nº. 105, de 23 de novembro de 2007.  
55 As operações de crédito Pronaf B realizadas com base no Programa Agroamigo e DRS serão suspensas se a 
taxa de inadimplência municipal for igual ou superior a (15%) ou 50 operações de crédito em atraso.  
56 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse conselho tem o papel de coordenar a 
elaboração do PMAR. 
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instrumento propiciar mudanças de hábitos de pensamento e rotinas, a sua qualidade é 

influenciada pelas regras do jogo inerentes àquela determinada região.  

Nesse sentido, de acordo com Putnam (2007, p. 181), “as regras são incutidas e 

sustentadas tanto por meio de condicionamento e socialização (por exemplo, educação cívica) 

quanto por meio de sanções”. Dessa maneira, a trajetória desses instrumentos de 

accountability acerca de sua qualidade depende das regras informais, dos interesses que cada 

ator social tem em relação ao crédito Pronaf B.      

Assim, nos territórios rurais os mecanismos de accountability medidas corretivas 

não estão sendo efetivos na recuperação do crédito Pronaf B57. 

O indicador principais dificuldades para melhorar a renda dos agricultores 

familiares do grupo B mostra que a falta de emprego representa a principal dificuldade nos 

territórios rurais. Assim, nos territórios Seridó (82%), Alto Oeste (78%), Trairí (69%) e Assú-

Mossoró (68%) dos agricultores entrevistados disseram ser a falta de emprego.  

Já no território Potengi, (52%) e (19%) dos entrevistados afirmaram que a falta de 

investimento e de Ater, respectivamente, consistem nas principais dificuldades. Demais, no 

Mato Grande (23%) e (12%) dos entrevistados destacaram a falta de comercialização e crédito 

insuficiente, respectivamente, conforme gráfico 12.  
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Gráfico 12 - Principais dificuldades para melhorar a renda dos agricultores familiares do grupo B nos territórios 

rurais do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

                                                
57 Número de municípios bloqueados nos territórios rurais: 2007 (41), 2008 (61) e 2009 (65) municípios.  
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Por outro lado, o indicador principais resultados do acesso ao crédito Pronaf B 

aponta como resultados positivos a melhoria da renda e da produção. No entanto, destaca-se a 

existência de agricultores familiares que não melhoraram de vida com o empréstimo. Na 

percepção dos agricultores entrevistados o principal impacto positivo consistiu na melhoria da 

alimentação58. Porém, houve agricultores em que a situação deles piorou com o acesso ao 

Pronaf B. 

Nesse contexto, nos territórios Potengi (62%), Seridó (60%) e Assú-Mossoró 

(42%) dos agricultores entrevistados disseram que a produção melhorou. Já no Trairí (43%) e 

Sertão do Apodi (38%), afirmaram que a renda melhorou, de acordo com gráfico 13.  

No entanto, nos territórios Mato Grande (33%), Alto Oeste (31%), Assú-Mossoró 

(15%) e Sertão do Apodi (10%) dos agricultores entrevistados disseram que o acesso ao 

crédito não melhorou em nada a vida deles. Por sua vez, (28%) dos entrevistados no Potengi 

afirmaram que melhorou pouco e para (15%) dos agricultores familiares no Mato Grande, a 

situação deles piorou com o acesso ao crédito Pronaf B.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

renda produção alimentação casa nada pouco piorou outros

Item

Sertão do Apodi Seridó

Trairí Assú-Mossoró

Alto Oeste Mato Grande

Potengi

 
Gráfico 13 - Principais resultados do acesso ao crédito nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 
 

                                                
58 Conforme agricultores entrevistados a aquisição do animal possibilitou produzir leite que passou a alimentar a 
família, sobretudo as crianças.     
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Por sua vez, o indicador principais fontes de renda dos agricultores familiares do 

grupo B mostra que nos territórios Alto Oeste (81%), Mato Grande (71%) e Assú-Mossoró 

(70%) dos entrevistados disseram que a agricultura é a principal fonte de renda.  

Já nos territórios Seridó (31%), Trairí (18%) e Potengi (17%) dos agricultores 

destacaram a aposentadoria. Ademais, a pecuária se destaca no Seridó com (7,84%) e Trairí 

com (13,16%) dos entrevistados. 

Vale destacar que no Mato Grande (9,76%), Alto Oeste (9,38%) e Assú-Mossoró 

(9,30%) dos entrevistados afirmaram que são autônomos. Contudo, nesses mesmos territórios 

se sobressai o fato de que há famílias de pronafianos do grupo B que não possuem renda. 

Com relação a isso, no Mato Grande (9,76%), Alto Oeste (7,81%) e Assú-Mossoró (9,30%) 

dos entrevistados, de acordo com gráfico 14.   
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Gráfico 14 - Principais fontes de renda dos agricultores familiares do grupo B no âmbito dos territórios rurais do 

Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

3.2 GARANTIA DE TRANSPARÊNCIA: Fragilidades do Crédito Pronaf B  
 

“A economia institucional enfatizaria os mecanismos que transmitem aos atores a 

clara mensagem de que um empréstimo apóia-se sobre regras – das quais a mais 

importante é a devolução pontual dos recursos – cujo não cumprimento traz 

prejuízos econômicos, além de reprovação social” ABRAMOVAY (2008). 
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A pesquisa mostra que a forma de explicação das regras operacionais do Pronaf 

grupo B pode gerar efeitos que a priori se traduzem no entendimento ou não das regras, no 

recebimento ou não de bônus de adimplência e na correção de informações imperfeitas. A 

correção dessas informações tem impacto nas estratégias de atuação dos agricultores 

familiares e, consequentemente, no desempenho do crédito.  

De acordo com Putnam (2007, p. 23) “as normas e os procedimentos operacionais 

típicos que compõem as instituições deixam sua marca nos resultados políticos na medida em 

que estruturam o comportamento político”. Nesse sentido, o ato de explicação das regras se 

caracteriza como uma forma de linguagem social, que além de contribuir para a categorização 

de conceitos, normas e regras sociais, atua como instrumento auto-reforçante dos hábitos de 

pensamento dos agricultores familiares e, também, das relações de confiança mútua entre 

agricultores, banco, Emater e sindicato dos trabalhadores rurais. 

A tomada de decisão dos agricultores familiares acerca do Pronaf grupo B é 

fundamentada pelos seus hábitos de pensamento e rotinas das organizações em que 

participam. Segundo Hodgson (1994, p. 133) “os hábitos e rotinas actuam como repositórios 

de conhecimento e aptidões”, cuja evolução ocorre de forma gradual e de forma dicotômica - 

ruptura e regularidade -, através de um processo seletivo e coercitivo. 

Além disso, os hábitos e rotinas são mecanismos que possuem certa estabilidade 

ao longo do tempo e, portanto, tendem a transmitir padrões de comportamento, códigos de 

conduta e informações, que no âmbito da agricultura familiar seria de agricultores familiares 

para agricultores.  

Nesse contexto, nos territórios rurais onde as regras não foram explicadas, os 

agricultores familiares entenderam – (i) mais ou menos e (ii) não – essas regras, que por sua 

vez, gerou efeitos negativos sobre o resultado do crédito. Por outro lado, quando as regras 

foram explicadas – (i) leu algumas partes do contrato e (ii) leu o contrato todo, houve efeitos 

positivos. Contudo, existem territórios que não apresentaram esse comportamento. 

O indicador explicação das regras do Pronaf grupo B mostra que há diferenças em 

relação às formas de explicação entre os territórios rurais. Dessa maneira, no Alto Oeste se 

destacam: (i) não explicou (56,5%) e (ii) deu um folheto (43,5%). Por sua vez, nos tipos de 

explicação: (iii) leu algumas partes do contrato, sobressairam-se Assú-Mossoró (75%), Sertão 

do Apodi (65,6%) e Mato Grande (47,4%) e (iv) leu o contrato todo, evidenciaram-se Potengi 

(73,1%) e Seridó (52,5%), conforme gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Explicação das regras do Pronaf B nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Por sua vez, corroborando com o índice anterior, o entendimento das regras do 

Pronaf grupo B sinaliza que os territórios rurais onde os agricultores familiares entenderam as 

regras foram: (i) Potengi (88,46%), Trairi (74,36%) e Seridó (59,02%). Por outro lado, cerca 

de (30,30%) no Mato Grande e (30,16%) no Alto Oeste dos agricultores não entenderam as 

regras, conforme gráfico 16.  

Além disso, nos territórios Mato Grande (63,64%), Assú-Mossoró (61,54%), Alto 

Oeste (55,56%) e Sertão do Apodi (55,56%) os agricultores entrevistados afirmaram que 

entenderam mais ou menos as regras.  

Com relação ao indicador bônus de adimplência, a grande maioria dos 

agricultores familiares (79,78%) no âmbito dos territórios rurais afirmou ter recebido o bônus. 

Entretanto, esse indicador quando examinado mais detalhadamente apresenta diferenças, que 

corroboram com os dois índices anteriores – explicação e entendimento das regras do Pronaf 

grupo B. 

Esse indicador aponta que com relação ao recebimento do bônus se destacaram os 

territórios rurais do Sertão do Apodi (95,56%), Seridó (90,32%), Potengi (84,00%) e Trairi 

(81,08%). Por outro lado, Alto Oeste (40,32%) e Mato Grande (39,39%) apresentaram os 

maiores percentuais de não recebimento do bônus.  
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Gráfico 16 - Entendimento das regras do Pronaf B nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Vale destacar que o nível de escolaridade também exerce efeitos sobre o 

entendimento e, consequentemente, recebimento do bônus, o que por sua vez, corrobora com 

o exposto anterior. Dessa maneira, os territórios rurais que apresentaram os maiores 

percentuais de não recebimento do bônus, possuem grande incidência de agricultores 

familiares com baixa escolaridade, como foi o caso do Mato Grande e Alto Oeste. 

Em suma, nos territórios Alto Oeste (100%) e Mato Grande (44,80%) dos 

agricultores familiares receberam as formas de explicação – (i) não explicou e (ii) deu um 

folheto – das regras operacionais do Pronaf grupo B.  

Isso refletiu na forma de entendimento dessas regras – (55,56%) mais ou menos e 

(30,16%) não entendeu -, o que totalizou (85,72%) de agricultores entrevistados com baixo 

entendimento das regras no Alto Oeste. No Mato Grande, – (63,64%) mais ou menos e 

(30,30%) não entendeu -, o que representou cerca de (93,94%) de pronafianos do grupo B 

com baixo entendimento.  

Por sua vez, esse baixo entendimento gerou efeitos no indicador bônus de 

adimplência, pois esses territórios foram os que apresentaram as maiores quantidades de 

agricultores familiares que não receberam o bônus de adimplência, conforme descrito 

anteriormente. 
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Por outro lado, verifica-se, também, que nos territórios rurais do Sertão do Apodi 

(83,40%), Seridó (96,80%), Trairi (65,80%) e Potengi (88,50%) dos agricultores familiares 

receberam as formas de explicação – (i) leu algumas partes do contrato e (ii) leu o contrato 

todo – referente às regras do Pronaf grupo B. Isso gerou efeitos positivos nos indicadores: 

entendimento das regras e bônus de adimplência. 

Entretanto, o território Assú-Mossoró não apresentou o comportamento descrito 

anteriormente, ou seja, não houve correlação entre explicação, entendimento e bônus de 

adimplência. 

Ademais, o estudo aponta a existência de um cenário de exclusão bancária dos 

agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. Apesar da 

presença de bancos comerciais59 – privado e estatal -, concedendo microcrédito, não há nesses 

territórios um sistema de microfinanças rurais60, voltado para satisfazer necessidades que não 

estão relacionadas diretamente com as atividades produtivas, mas que exercem efeitos sobre a 

produção familiar e, consequentemente, o crédito.  

Em outras palavras, nos sistemas de microfinanças os empréstimos são 

direcionados para financiar tanto a produção como o consumo familiar, ou seja, não há 

distinção entre financiamento produtivo e financiamento para o consumo da família. Observa-

se, portanto, “a ‘fungibility61’ do crédito, sobretudo para as famílias mais empobrecidas” 62. 

A respeito disso, Mattei (2006, p. 59) contribui: 

 
As ações nessa área [campo financeiro do programa] continuam restritas ao sistema 
de crédito rural, o qual é operado quase que exclusivamente pelos bancos estatais, 
que acabam inibindo a emergência de um sistema de finanças de proximidade. Este 
sistema não teria apenas a função de repassar recursos públicos, mas de captar 
poupanças visando atender as mais variadas necessidades da população.   

 
 

                                                
59 Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil.   
60 De acordo com Junqueira & Abramovay (2003, p. 3-4) “O microcrédito (...) é o mais comumente empregado 
para definir uma operação de empréstimo de pequenos montantes de recursos (...). Nesta modalidade não se 
considera a possibilidade da captação da poupança local. Já o microfinanciamento (...) é caracterizado pela 
possibilidade e incentivo à captação de poupança e investimento da população local atendida pelas 
organizações”. Além disso, as microfinanças promovem educação econômico-financeira do seu público 
beneficiário. 
61 Conforme Abramovay (2003, p. 8) “Uma tradução para o português poderia ser fungibilidade, referente ao 
caráter fluído e dinâmico do crédito, a sua plasticidade funcional que o faz servir ao mesmo tempo às 
necessidades do negócio e da família”. 
62 Abramovay (2003, p. 8). 
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No crédito rural Pronaf grupo B – microcrédito produtivo rural63 - a concessão de 

empréstimo é vinculada a fins produtivos – investimentos em atividades agropecuárias e não-

agropecuárias. Por sua vez, parte do pressuposto de que as famílias mais empobrecidas, tendo 

acesso ao crédito e o investindo na unidade produtiva familiar, irão aumentar a produção, a 

renda e melhorar a qualidade de vida.  

Entretanto, o não financiamento do consumo familiar pelo Pronaf grupo B pode 

gerar efeitos negativos sobre o crédito, pois em muitos casos o desejo de satisfazer 

necessidades de consumo é mais urgente do que investir na unidade produtiva64. A satisfação 

desse desejo, através dos recursos emprestados representa “desvio” de dinheiro para as 

organizações de microcrédito. Segundo Abramovay (2003, p. 9) “a visão disseminada, que 

consiste em emprestar somente para atividades produtivas (...), raras vezes impede que as 

famílias rurais ‘desviem’ os fundos de empréstimo produtivo às necessidades de consumo”. 

Nesse sentido, conforme descrito na dimensão econômica, a principal causa da 

inadimplência é o desvio do dinheiro65, o que em muitos casos representa a satisfação da 

necessidade de consumo da família. Dessa forma, pode-se verificar uma falha na estratégia de 

concessão de empréstimo do Pronaf grupo B por não considerar a “fungibility” do crédito. 

Além disso, à luz das teorias institucionalistas o bem público Pronaf B é limitado 

por costumes e regras informais que são compreendidos e construídos socialmente pelos 

agricultores familiares66, através de conceitos e enquadramentos perceptuais. Segundo 

Hodgson (1994) a percepção é um ato de classificação, aprendido por meio da interação social 

e que reflete nossa cultura, normas e regras sociais que herdamos. 

Acrescenta-se a isso, o comentário de Hodgson (1994, p. 125) acerca da 

linguagem como decorrente da interação social: 

 
Apreendemos grande parte do mundo através da linguagem e dos símbolos que não 
têm significado num sentido individual. Os nossos fins e propósitos expressos, 
quaisquer que sejam as suas qualidades individuais, são formulados com linguagem 
que, na sua essência, não é individual mas social. 

 
Nesse contexto, o ato de desviar ao representar uma forma de linguagem social, 

cria e emite informações que exercem influência sobre os hábitos de pensamento dos 

agricultores familiares do grupo B e as rotinas das organizações, em que esses fazem parte. 
                                                
63 Expressão utilizada no manual de crédito rural, capítulo 10 (MCR 10) – Banco Central do Brasil (resolução nº. 
3.559, 28 de março de 2008).  
64 Ver Abramovay (2003, p. 7). 
65 Vale destacar que não se está afirmando que essa causa da inadimplência esteja fundamentada apenas na 
necessidade de financiamento do consumo familiar. 
66 Além de outros atores sociais que interagem no âmbito do crédito rural Pronaf grupo B. 
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Por sua vez, geram consequências sobre os costumes e regras informais desses agricultores, 

que condicionam e viabilizam suas tomadas de decisão acerca do crédito rural Pronaf B. 

Quando um agricultor familiar desvia o empréstimo independentemente do 

propósito – satisfação de uma necessidade urgente ou mau caráter -, os demais agricultores 

que estão interagindo com ele recebem estímulos que de acordo com as normas e regras 

sociais vigentes naquela determinada localidade, pode contribuir para disseminar ou não a 

cultura do mau pagador e isso, consequentemente, exerce efeitos sobre o desempenho do 

crédito – adimplência ou inadimplência.  

A respeito disso, Abramovay (2008, p. 4) contribui: 

 
A inadimplência é estimulada pelo sentimento de que os indivíduos e os grupos 
sociais não correm qualquer risco diante do não pagamento de suas dívidas e à 
expectativa – cultivada, de maneira freqüente por lideranças locais – de que esta será 
renegociada ou até anistiada. 

 

Nesse sentido, a percepção dos agricultores familiares e de suas organizações que 

estão inseridos no ambiente institucional legitimador da cultura do não pagamento veem o 

crédito Pronaf grupo B como um direito social e, portanto, as normas e regras para acessar 

esse crédito são mais importantes do que as de assegurar o pagamento desse empréstimo67. 

Ademais, as regras informais desse ambiente estimulam os códigos de conduta 

fundamentados na percepção de que não haverá punição para os agricultores familiares que 

não pagarem o empréstimo.  

Portanto, a vinculação do empréstimo para fins produtivos pelo Pronaf grupo B 

estimula o ambiente institucional do não pagamento, por não considerar relevante a satisfação 

de necessidades urgentes de consumo familiar. Por sua vez, essa satisfação pressupõe a 

existência de um sistema de microfinanças que, consequentemente, cria mecanismos para a 

inclusão bancária, especialmente estímulos à poupança e não gera a percepção de “desvio”, 

que, conforme comentado anteriormente exerce influência sobre o resultado do crédito.  

Além disso, a própria arquitetura do crédito rural Pronaf contribui para a exclusão 

bancária dos agricultores familiares. A respeito disso Abramovay & Piketty (2005, p. 64) 

comentam: 

 
 
 
 

                                                
67 Ver Abramovay (2008). 
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A cobertura do risco bancário pelo Tesouro não estimula os agricultores a 
estabelecer, com os bancos, uma relação permanente, uma vez que, de qualquer 
maneira, os empréstimos são garantidos, integralmente, pelo Tesouro. Os 
empréstimos bancários não significam, nessas situações, o fim da exclusão bancária 
tão característica da pobreza brasileira. 

 

Apesar das normas operacionais do crédito rural Pronaf permitir às instituições 

financeiras a realização de cadastro dos agricultores familiares, não autorizam de qualquer 

forma a reciprocidade bancária na concessão do crédito68. Portanto, o crédito Pronaf é 

concedido em função do enquadramento do agricultor as características do público 

beneficiário do programa, uma vez que o Estado garante o empréstimo, cobrindo os riscos 

bancários nas operações de empréstimo, decorrentes de eventuais não pagamentos. Por sua 

vez, tanto os bancos como os agricultores familiares, sobretudo os do grupo B não recebem 

estímulos para criarem relações de reciprocidade entre si, que consequentemente, exerce 

efeitos sobre a inclusão bancária desses agricultores. 

Nesse contexto, no conjunto dos territórios rurais do Rio Grande do Norte, apesar 

de existir agricultores familiares do grupo B com acesso aos serviços bancários – poupança, 

cartão de crédito, conta corrente -, a grande maioria desses agricultores (75,96%) não possui 

acesso a esses serviços.  

O indicador inclusão bancária mostra que nos territórios Alto Oeste (95%), Trairi 

(85%) e Seridó (83%) dos agricultores familiares do grupo B não têm acesso aos serviços 

bancários. Por outro lado, cerca de (40%) dos agricultores de Assú-Mossoró possuem 

poupança. O acesso à conta corrente se sobressai no Mato Grande e Seridó com (12%) e 

(9%), respectivamente, dos pronafianos do grupo B, conforme gráfico 17. 

                                                
68 Ver Resolução nº. 3.559, 28 de março de 2008 – capítulo: Pronaf, seção: disposições gerais, artigos 12 e 13. 
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Gráfico 17 - Inclusão bancária dos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais do Rio Grande do 

Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Convém destacar que em relação ao acesso do seguro safra, cerca de (65,37%) 

dos agricultores familiares do grupo B do Potengi acessaram esse seguro. Nos demais 

territórios, menos de (20%) desses agricultores utilizaram o seguro safra. 

Por sua vez, o indicador satisfação de atendimento bancário mostra que (67,30%) dos 

agricultores familiares do grupo B no conjunto dos territórios rurais responderam como bom o 

atendimento do agente de crédito, conforme gráfico 18.  
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Gráfico 18 - Satisfação de atendimento bancário nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Além disso, o estudo aponta a insuficiente oferta de serviços de assistência técnica 

e extensão rural (Ater) aos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais, pois 

somente cerca de (16%) desses agricultores foram assistidos69.  

O indicador recebimento de Ater mostra que os serviços de assistência técnica 

praticamente não chegaram aos agricultores familiares do grupo B nos territórios Sertão do 

Apodi, Alto Oeste e Mato Grande porque (3,16%), (1,56%) e (4,88%), respectivamente, dos 

agricultores foram atendidos. Por outro lado, o Trairí se destacou com (43%) de agricultores 

atendidos, de acordo com gráfico 19.  

No entanto, apesar da pouca capilaridade, os agricultores assistidos, colocaram as 

orientações técnicas em prática e essas trouxeram vantagem financeira70.  

                                                
69 Nos territórios rurais a Ater é pública, gratuita e ofertada pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Rio Grande do Norte (EMATER/RN). 
70 Conforme descrito na seção algumas reflexões conceituais e características dos agricultores familiares nos 
territórios rurais. 
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Gráfico 19 - Recebimento de Ater pelos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais do Rio Grande 
do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Por sua vez, o indicador satisfação de atendimento de Ater sinaliza que dos 

agricultores familiares do grupo B que foram assistidos, (63%) deles classificaram como bom, 

o atendimento de Ater – as orientações técnicas prestadas pelo técnico -, no conjunto dos 

territórios rurais. Entretanto, em Assú-Mossoró (50%) dos agricultores afirmaram que esse 

atendimento é regular, conforme gráfico 20.  
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Gráfico 20 - Satisfação de atendimento de Ater nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

3.3 TRAÇOS SOCIAIS DO PRONAFIANO B 
 

“Mudanças sociais em regimes democráticos são processos que se assemelham a 

trocar o pneu de um carro em movimento: não se pode interromper o veículo para 

então fazer o reparo, mas não se pode tampouco aceitar que se continue rodando 

com o pneu furado” ABRAMOVAY (2000). 

 

 

O estudo aponta que os agricultores familiares do grupo B no conjunto dos 

territórios rurais estão inseridos em duas realidades distintas. De um lado, a grande maioria 

desses agricultores é proprietária da unidade produtiva familiar e, do outro, agricultores com 

acesso a terra de forma precária, principalmente sob a condição de parceiro. 

Em consonância com o segundo capítulo, esses agricultores fazem parte da 

agricultura familiar de origem camponesa, mas com necessidades diferentes, pois enquanto os 

primeiros já têm sua necessidade acerca da posse da terra satisfeita, os outros ainda não.  

Nesse contexto, o indicador principais tipos de estabelecimento rural sinaliza que 

os proprietários são maioria nos territórios de Assú-Mossoró (76,47%), Potengi (75,86%), 
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Alto Oeste (52,46%) e Mato Grande (51,28%). No Seridó se destaca o parceiro (55,56%) e no 

Sertão do Apodi há uma distribuição menos concentrada entre os tipos de estabelecimento, 

pois (45,26%) são proprietários, (25,26%) arrendatários e (28,42%) parceiros, conforme 

gráfico 21.  
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Gráfico 21 - Principais tipos de estabelecimento rural dos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais 

do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

O indicador gênero aponta que agricultores familiares do sexo masculino são 

maioria nos territórios Potengi (85,19%), Seridó (67,19%) e Alto Oeste (61,54%). Por outro 

lado, a presença de agricultoras se sobressai em Assú-Mossoró (51,92%), Mato Grande 

(48,78%) e Sertão do Apodi (45,65%).  

Por sua vez, o indicador estado civil mostra que casado/junto predomina em todos 

os territórios71, porém cerca de (40%) dos entrevistados no Mato Grande e (22,5%) no Trairí 

são solteiros. Em Assú-Mossoró, (25%) dos agricultores familiares são separados/divorciados, 

conforme gráfico 22.  

                                                
71 Conforme descrito no capítulo anterior. 
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Gráfico 22 - Estado civil dos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

O indicador faixa etária72 mostra que os maiores percentuais de população acima 

dos 40 anos pertencem ao Seridó (62%) e Sertão do Apodi (52%). Por outro lado, a população 

jovem, até os 29 anos, destaca-se no Mato Grande (27,78%) e Alto Oeste (26%). Dos 30 aos 

49 anos, destaca-se Assú-Mossoró (78%), Alto Oeste (58%) e Trairí (55,6%), de acordo com 

gráfico 23.  

                                                
72 O Potengi não pôde ser analisado em relação à faixa etária porque nessa pergunta a quantidade de resposta foi 
inferior a 50% dos questionários. O Potengi não pôde ser analisado 
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Gráfico 23 - Faixa etária dos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Pesquisa de campo (2009). 
 

 

Com relação ao indicador escolaridade, a grande maioria dos agricultores 

familiares do grupo B possui até o ensino fundamental73. Entretanto, no Potengi (20%) e 

Trairí (19,51%) dos agricultores entrevistados são analfabetos. Por sua vez, em relação ao 

ensino médio, sobressai-se Mato Grande (21,95%), Trairí (19%) e Sertão do Apodi (16%). O 

gráfico 24. 

O indicador principais tipos de residência mostra que no Alto Oeste (42,19%) dos 

agricultores familiares do grupo B moram em outros tipos de residência, que não fazem parte 

das categorias – própria, alugada e emprestada. Já no Seridó (23,81%) dos entrevistados 

residem em casa emprestada.  

 
 
 

                                                
73 Conforme descrito no capítulo anterior.  
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Gráfico 24 - Nível de escolaridade dos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais do Rio Grande do 

Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Além disso, na sua grande maioria, essas casas são construídas de tijolo com 

reboco (915), mas em Assú-Mossoró (26,92%) e Trairí (21,95%) dos agricultores familiares 

do grupo B residem em casa de tijolo sem reboco.  

O indicador principais formas de abastecimento de água aponta que no conjunto 

dos territórios rurais se sobressai os tipos de abastecimento: (i) encanada e (ii) cisterna. 

Porém, poço comunitário se destaca no Assú-Mossoró (31%) e Potengi (42%) dos 

entrevistados, de acordo com gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Principais formas de abastecimento de água dos agricultores familiares do grupo B nos territórios 

rurais do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Com relação ao destino do lixo, no Potengi (73%) e Alto Oeste (63%) dos 

agricultores familiares do grupo B jogam o lixo ao céu aberto. Por sua vez, no Seridó (74%) e 

Assú-Mossoró (44%) dos entrevistados queima o lixo. 

O indicador principais motivos para o êxodo rural mostra que no conjunto dos 

territórios rurais a falta de emprego e de água são as duas principais causas. Contudo, no 

Sertão do Apodi (31%) dos agricultores entrevistados afirmaram que a falta de posto de saúde 

constitui uma razão para abandonar a zona rural. Por sua vez, no Potengi (62%) e Alto Oeste 

(47%) dos pronafianos sinalizaram para outros motivos. 
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Gráfico 26 - Principais destinos do lixo residencial dos agricultores familiares do grupo B nos territórios rurais 

do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Pesquisa de campo (2009). 

 

 

Em síntese, o exposto nas dimensões confirma a hipótese de que a qualidade das 

instituições exerce influência sobre os resultados do crédito Pronaf B nos territórios rurais do 

Rio Grande do Norte. Isso pôde ser constatado por meio dos mecanismos de accountability, 

principalmente na análise dos instrumentos de informação.  

Ademais, o ambiente institucional de qualidade inferior é inerente as regiões 

menos cívicas, que possuem pouco estoque de capital social e, portanto, os resultados 

insatisfatórios, principalmente a inadimplência tendem a ser mais disseminados. 

Dessa forma, os territórios Mato Grande, Trairí, Potengi, Alto Oeste e Sertão do 

Apodi são os territórios onde esses resultados insatisfatórios são mais disseminados. Em 

outras palavras, nesses territórios predominam as instituições de qualidade inferior. Por outro 

lado, no Seridó e Assú-Mossoró as instituições possuem melhor qualidade e, portanto, os 

resultados satisfatórios são mais disseminados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo mostrou que a expressão - agricultor familiar do grupo B - representa um 

termo unificador que congrega camponeses, trabalhadores rurais, aposentados, autônomos e 

desempregados. E, também, traçou um perfil socioeconômico desses agricultores no conjunto 

dos territórios rurais do Estado, apontando o tipo de estabelecimento rural, gênero, idade, 

escolaridade, estado civil, condições de moradia e de acesso ao crédito Pronaf B. Ademais, as 

principais causas da inadimplência, dificuldades para melhorar a renda, resultados na vida do 

agricultor familiar com o empréstimo e fontes de renda. 

Do exposto, existem dois principais tipos de agricultores familiares do grupo B 

acerca da posse da terra. De um lado, a grande maioria desses agricultores é detentora da 

unidade produtiva familiar e do outro, uma parcela expressiva de agricultores com acesso à 

terra de forma precária, mediante a condição de parceiro.  

Ademais, os agricultores familiares do grupo B residem, na sua grande maioria, 

na sede dos municípios e distritos, em casa própria construída de tijolo com reboco, com 

acesso a água encanada, energia elétrica e o lixo residencial é queimado.  

O tempo de acesso ao crédito Pronaf B é de até cinco anos e os empréstimos 

foram direcionados as atividades de bovinocultura de leite e caprinovinocultura, 

principalmente aquisição de vaca e ovelha.  

Na percepção dos agricultores familiares o destino do crédito possui viabilidade 

financeira, porém valor insuficiente e prazo de amortização são os dois principais motivos da 

inviabilidade financeira do empréstimo. Por sua vez, as principais causas da inadimplência 

são: (i) desvio do dinheiro; (ii) fez com intenção de não pagar; e, (iii) investiu errado. 

Ademais, a falta de emprego constitui a principal dificuldade para melhorar a renda.  

Acrescenta-se a isso o fato de que a renda, a produção e a alimentação foram os 

principais itens que melhoraram na vida dos agricultores familiares com o acesso ao crédito 

Pronaf B. Entretanto, existem agricultores que pioraram com o empréstimo. Por fim, a 

agricultura é a principal fonte de renda.  

Além disso, a pesquisa avaliou e comparou os resultados do acesso ao crédito 

Pronaf B pelos agricultores familiares entre os territórios rurais do Estado, através de 

indicadores referentes às dimensões: econômica, social e garantia de transparência. Nesse 

sentido, Mato Grande, Trairí, Potengi, Alto Oeste e Sertão do Apodi foram os territórios 
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rurais onde os resultados insatisfatórios são mais disseminados. Por outro lado, os bons 

resultados se sobressaíram no Seridó e Assú-Mossoró. 

A aplicação dos mecanismos de accountability – informação, justificação e 

medidas corretivas -, ao crédito Pronaf B permitiu ratificar a hipótese do trabalho, ou seja, a 

qualidade das instituições exerce influência sobre os resultados do crédito Pronaf B nos 

territórios rurais do Estado. 

Por fim, esta dissertação termina sugerindo para futuras pesquisas referentes ao 

crédito Pronaf grupo B: avaliar os resultados dos Planos Municipais de Aplicação e 

Recuperação das Operações da Linha de Crédito do Grupo B (PMAR), o Programa 

Agroamigo e a Assistência Técnica e Extensão Rural.  
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APÊNDICE A - Demonstrativo do Nº. de DAP 
 
APÊNDICE A: Demonstrativo do Nº. de DAP (B) por território rural e a quantidade de questionário 

aplicado. 

TERRITÓRIO NÚMERO MUNICÍPIO NÚMERO DE DAP (B) QUESTIONÁRIO 
P/ MUNICÍPIO 

1 Água Nova                              90  1 
2 Alexandria                            743  6 
3 Almino Afonso                            368  3 
4 Antônio Martins                         1.296  10 
5 Coronel João Pessoa                              54  0 
6 Doutor Severiano                            344  3 
7 Encanto                            213  2 
8 Francisco Dantas                              55  0 
9 Frutuoso Gomes                            551  4 
10 João Dias                            130  1 
11 José da Penha                            464  4 
12 Lucrécia                            115  1 
13 Luís Gomes                            961  8 
14 Major Sales                            190  2 
15 Marcelino Vieira                            347  3 
16 Martins                            118  1 
17 Paraná                              86  1 
18 Pau dos Ferros                            209  2 
19 Pilões                            160  1 
20 Portalegre                            227  2 
21 Rafael Fernandes                            104  1 
22 Riacho da Cruz                            269  2 
23 Riacho de Santana                              40  0 
24 São Francisco do Oeste                            122  1 
25 São Miguel                            157  1 
26 Serrinha dos Pintos                            174  1 
27 Taboleiro Grande                            143  1 
28 Tenente Ananias                            221  2 
29 Venha-Ver                              53  0 
30 Viçosa                              88  1 

ALTO OESTE 

TOTAL                         8.092  65 
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TERRITÓRIO NÚMERO MUNICÍPIO NÚMERO DE DAP (B) QUESTIONÁRIO 
P/ MUNICÍPIO 

1 Açu                            256  2 
2 Alto do Rodrigues                            193  2 
3 Areia Branca                            257  2 
4 Baraúna                         1.028  8 
5 Carnaubais                            853  7 
6 Grossos                            333  3 
7 Ipanguaçu                            857  7 
8 Itajá                            380  3 
9 Mossoró                            247  2 
10 Pendências                            203  2 
11 Porto do Mangue                            164  1 
12 São Rafael                            382  3 
13 Serra do Mel                            999  8 
14 Tibau                            292  2 

AÇÚ-MOSSORÓ 

TOTAL                         6.444  52 
1 Bento Fernandes                              31  0 
  Caiçara do Norte                              -   0 
2 Ceará-Mirim                            416  3 
3 Jandaíra                              16  0 
4 João Câmara                            676  5 
5 Maxaranguape                                4  0 
6 Parazinho                            520  4 
7 Pedra Grande                            122  1 
8 Poço Branco                         1.607  13 
9 Pureza                              24  0 
10 Rio do Fogo                            187  1 
11 São Bento do Norte                                2  0 
12 São Miguel de Touros                            224  2 
13 Taipu                              41  0 
14 Touros                         1.445  12 

MATO GRANDE 

TOTAL                         5.315  41 
1 Barcelona                            157  1 
2 Bom Jesus                            290  2 
3 Ielmo Marinho                            323  3 
4 Lagoa de Velhos                              63  1 
5 Riachuelo                            332  3 
6 Ruy Barbosa                            170  1 
7 Santa Maria                            238  2 
8 São Paulo do Potengi                            792  6 
9 São Pedro                            785  6 
10 São Tomé                            736  6 
11 Senador Elói de Souza                            314  3 

POTENGI 

TOTAL                         4.200  34 
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TERRITÓRIO NÚMERO MUNICÍPIO NÚMERO DE DAP (B) QUESTIONÁRIO 
P/ MUNICÍPIO 

1 Acari                            100  1 
2 Bodó                            160  1 
3 Caicó                            336  3 
4 Carnaúba dos Dantas                            168  1 
5 Cerro Corá                            365  3 
6 Cruzeta                              34  0 
7 Currais Novos                            592  5 
8 Equador                            238  2 
9 Florânia                            615  5 

10 Ipueira                            191  2 
11 Jardim de Piranhas                            701  6 
12 Jardim do Seridó                            510  4 
13 Jucurutu                            806  6 
14 Lagoa Nova                            517  4 
15 Ouro Branco                            309  2 
16 Parelhas                            505  4 
17 Santana do Matos                            941  8 
18 Santana do Seridó                            271  2 
19 São Fernando                            248  2 
20 São João do Sabugi                            281  2 
21 São José do Seridó                            267  2 
22 São Vicente                            176  1 
23 Serra Negra do Norte                            558  4 
24 Tenente Laurentino Cruz                            212  2 
25 Timbaúba dos Batistas                              96  1 

SERIDÓ 

TOTAL                         9.197  73 

TERRITÓRIO NÚMERO MUNICÍPIO NÚMERO DE DAP (B) QUESTIONÁRIO 
P/ MUNICÍPIO 

1 Apodi                         3.464  28 
2 Augusto Severo                            621  5 
3 Caraúbas                         1.171  9 
4 Felipe Guerra                            664  5 
5 Governador Dix-Sept Rosado                            845  7 
6 Itaú                            742  6 
7 Janduís                            202  2 
8 Messias Targino                            100  1 
9 Olho-d`Água do Borges                            218  2 

10 Paraú                            139  1 
11 Patu                            222  2 
12 Rafael Godeiro                            316  3 
13 Rodolfo Fernandes                            352  3 
14 Severiano Melo                            503  4 
15 Triunfo Potiguar                            733  6 
16 Umarizal                            670  5 
17 Upanema                            925  7 

SERTÃO DO APODI 

TOTAL                        11.887  96 
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TERRITÓRIO NÚMERO MUNICÍPIO NÚMERO DE DAP (B) 
QUESTIONÁRIO 

P/ MUNICÍPIO 

1 Campo Redondo                            451  4 

2 Coronel Ezequiel                            515  4 

3 Jaçanã                            242  2 

4 Boa Saúde (Januário Cicco)                            751  6 

5 Japi                            170  1 

6 Lajes Pintadas                            436  3 

7 Monte das Gameleiras                            110  1 

8 Passa e Fica                            103  1 

9 Serra Caiada (Pres Juscelino)                            454  4 

10 Santa Cruz                            606  5 

11 São Bento do Trairí                            155  1 

12 São José do Campestre                            321  3 

13 Serra de São Bento                            249  2 

14 Sítio Novo                            246  2 

15 Tangará                            190  2 

TRAIRÍ 

TOTAL                         4.999  41 

TOTAL GERAL                        50.134                      402  
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APÊNDICE B – Questionário 
 

1. Município:  2. Território:  
3. Em sua opinião, para que serve o empréstimo que tomou no banco (PRONAF B)? 
 
 
 
 
4. Há quanto tempo você faz empréstimo no 
banco (PRONAF B – o de R$ 1.500,00)? 

(1) primeira vez (2) há ___ anos (3) nunca fiz empréstimo (ir para questão 
16) 

5. Você fez o agroamigo? (empréstimo feito pelos assessores de crédito do BNB) (1) sim (2) não 

6. O que comprou com o dinheiro do empréstimo? (principal finalidade da aquisição do crédito) 

 
 

 

(1) próprio agricultor (3) sindicato 7. Quem decidiu sobre o destino do dinheiro 
do empréstimo? (finalidade do crédito) (2) técnico (extensionista) (4) banco 

(5) Outro. Quem? 

8. Em sua opinião, o destino do dinheiro permite ganhar 
dinheiro suficiente para pagar o empréstimo? (finalidade do 
crédito) (1) sim (2) não. Por quê? 
 
 
 
9. O que melhorou na sua vida com o empréstimo que tomou do banco (crédito PRONAF B)? 

 
 
 
 

10. Em sua opinião qual a principal causa da inadimplência? (motivo que leva o agricultor a deixar de pagar o empréstimo) 
 
 
 
 

(1) não (3) plano de previdência 11. O banco disse que para fazer o empréstimo era 
necessário adquirir um produto do banco? Qual? 
(vinculou o empréstimo a algum produto) (2) seguro de vida (4) título de capitalização 

(5) Outro. Qual? 

(1) não explicou (3) leu algumas partes do contrato 12. Como o funcionário do banco 
explicou as regras do PRONAF 
B? (2) deu um folheto (4) leu o contrato todo 

(5) outro. Como?  

13. Você entendeu as regras do PRONAF B antes de assinar o contrato? (1) sim (2) mais ou menos (3) não 

14. Já ganhou alguma vez um desconto nas parcelas do empréstimo? (bônus de adimplência) (1) sim (2) não 

15. Você já usou o seguro garantia safra? (seguro contra a seca) (1) sim (2) não 

16. Por qual motivo não faz empréstimo do PRONAF B - acessa o crédito? (Para quem nunca fez empréstimo do PRONAF B) 
(1) nunca precisei (3) faz empréstimo com parente (5) não sabe como conseguir (7) outro. Qual? 
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(2) banco não aprovou (4) CPF com restrição (6) não gosta de se endividar 

(1) não tem (3) cartão de crédito 
17. Qual (is) dos serviços bancários possui? 

(2) poupança (4) título de capitalização 

(5) outro. Qual (is)? 

(1) Não confia (3) Sindicato rural (5) Emater 18. Em qual (is) instituição (ões) você 
mais confia? (2) Banco (BNB) (4) Associação rural (6) Outra. Qual? 
19. Você faz parte de alguma associação? (1) Sim. Quanto tempo? ________ (mês ou ano) (2) não (pula questão seguinte) 

20. Você confia na liderança da associação? 
(1) sim. Por quê? 

 (2) não 

21. Você é sindicalizado? (1) Sim. Quanto tempo? ______________________ (mês ou ano) (2) não (pula questão seguinte) 

22. Você confia na liderança do sindicato? 
(1) sim. Por quê? 

 (2) não 

23. Recebe assistência técnica? (1) sim. Qual instituição? (2) não (ir para a questão 27) 

24. Você coloca em prática as 
orientações do técnico? (1) sim. Como? (2) não 

25. As orientações técnicas 
dadas pelo técnico trouxeram 
alguma vantagem? (1) sim. Qual (is)? (2) não 

Levando em consideração sua experiência com o empréstimo do banco (aquisição do crédito) avalie os seguintes itens: 

26. As orientações técnicas prestadas pelo 
técnico (1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

27. O atendimento do pessoal do banco. (1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 
DADOS DO PRONAFIANO 

28. Tipo de estabelecimento rural: (1) proprietário (2) posseiro (3) arrendatário (4) parceiro 29. Terra:______ha 
30. Sexo: (1) masculino (2) feminino 31. Qual o ano de nascimento? 

32. Estado civil:  (1) solteiro (2) casado / junto (3) separado / divorciado (4) viúvo (5) outros 

(1) analfabeto (3) estudei até a ____ Série do Ensino Fundamental (5) superior Incompleto 
33. Escolaridade: (2) sendo alfabetizado (4) estudei até o ______ ano do Ensino Médio (6) superior completo 

34. Nº de pessoas na residência: ____idosos (mais de 65 anos) ____ adultos (de 13 a 64 anos) ___crianças (até 12 anos) 

35. Há quantos cômodos em sua casa? 36. Você possui energia elétrica em sua residência? (1) sim (2) não 

37. Você reside em casa: (1) própria (2) alugada (3) emprestada (4) outros 

(1) tijolo sem reboco (3) madeira 38. Material de que é feita a sua casa: 
(2) taipa / Barro (4) tijolo com reboco 

(5) outros 

39. Forma de abastecimento d’água: (1) cisterna (2) encanada (3) poço comunitário (4) outra:  
40. Destino do lixo residencial (1) coletado (2) queimado (3) enterrado (4) céu aberto 
41. Na sua residência possui fossa? (1) sim. Que tipo? (2) não 

42. A falta de que item o levaria a sair da zona rural? (1) emprego (2) água (3) escola (4) posto de Saúde (5) outros 

1.  

2.  

43. Atualmente, quais as principais fontes de renda? 
(somente a renda do pronafiano). Exemplo: aposentadoria, 
sendo a do pronafiano, entrevistado. 

3.  

44. O que você produz? 
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45. Possui algum parente que envia dinheiro? (ajuda de 
parente para complementar a renda do pronafiano) (1) sim. Com que freqüência? _________  (2) não 

46. Qual a principal dificuldade para melhorar a renda familiar? 

 

47. Renda mensal (soma de todas as rendas do pronafiano – somente a dele – salário de R$ 465,00): R$ _________________ 

Elaboração: Gilderlanio Alves Holanda – março/2009  
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional (UFRN). 

 
 
 
 

Entrevistador: ___________________________     CPF: ________________________________ 

 

 

Supervisor: _______________________________________ 
 
 

CARO (A) ENTREVISTADOR (A): 

APÓS ESTA ENTREVISTA, VOCÊ PODERIA RELATAR A SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO 

PRONAFIANO ENTREVISTADO? (isto irá contribuir para a avaliação do pronaf grupo b).  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

APÓS ESTA ENTREVISTA, HÁ ALGUM COMENTÁRIO A SER FEITO OU SUGESTÃO PARA 

PRÓXIMAS PESQUISAS? 
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APÊNDICE C – Categorias 

 
SERVE 

Comprar 
Insumos 

Comprar 
Animal 

Melhorar A 
Vida 

Melhorar A 
Renda Melhorar A Produção 

Evitar O Êxodo 
Rural 

Melhorar A 
Alimentação 

Ajudar O 
Agricultor 

comprar 
semente  adquirir animais 

melhorar a 
vida do 
agricultor 

aumentar a 
renda da 
propriedade 

aumentar a produção da 
propriedade 

manter o homem 
no campo 

fortalecer e apoiar 
o agricultor no 
campo 

aumentar a 
criação 

melhorar a 
dignidade 

melhorar a 
renda do 
homem do 
campo 

reformar o curral das 
ovelhas 

ajudar o agricultor 
familiar se manter 
na zona rural 

para me apoiar na 
agricultura 

investir em 
rebanho 

facilitar a vida 
do agricultor 
familiar   investir na agricultura ajudar o agricultor 

melhorar o meu 
rebanho 

melhorar a 
auto-estima de 
trabalhar no 
campo 

reforçar o 
orçamento 
familiar investir na propriedade 

é uma maneira de 
apoiar o agricultor 
a sobreviver no 
meio rural 

comprar gado 

melhorar as 
condições de 
vida 

conseguir mais 
renda 

fazer melhorias na 
propriedade 

ajuda a minha 
família 

melhorar a 
sobrevivência 

montar a minha criação 
de abelha 
investir no negócio 
rural 
estruturar a propriedade 
investir na roça 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

melhorar nossos 
produtos 
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MELHOROU 

Produção Renda Nada Pouco Piorou Alimentação Casa 
Pagou 

Dívidas Transporte Vida Trabalho 
Ajudou P/ Tirar 

Habilitação 

investir na 
produção 

aumentou a 
renda da 
propriedade 

quando chega o 
período de pagar o 
empf, tem de 
vender o animal p/ 
pagar o banco. 

não melhorou 
muito, pois o 
investimento 
é pouco 

vaca 
morreu 
e ficou 
c/ 
dívidas 

passou a ter 
leite em casa 

c/ a venda da 
produção 

pagou contas 
atrasadas 

comprou 
um carro 
para 
transporte 

melhorou 
a auto-
estima 

o serviço 
melhorou 

ajudou p/ tirar 
habilitação 

aumentou 
a produção 
de leite 

recursos 
com a 
venda dos 
animais 

os problemas 
chegam na ora de 
pagar ao banco 

ainda não 
melhorou 
muito arranjou 

dívidas 

Ter uma 
vaca para 
tomar leite e 
fazer queijo 

comprou geladeira e 
TV com a venda da 
criação de cabras 

liquidar as 
contas 

comprou 
animal 
pela 
primeira 
vez na 
vida 

tenho um 
boi p/ 
limpar as 
plantas 
no 
inverno 

aumentar a 
criação 

aumentar a 
renda 

a vaca era fraca e 
não tinha alimento 
para sustentá-la 

Ter leite para 
a família 

c/ a venda dos 
animais construiu 
um banheiro 

deu p/ 
trabalhar 
no que é 
meu 

qualidade 
do 
trabalho 

aumentou 
o rebanho 

passei a ter 
renda 

comprou móveis p/ a 
casa com a venda 
das crias da vaca 

poder se 
equipar 
para o 
trabalho 

o boi de 
serviço 
facilitou o 
trabalho no 
campo 

ter uma 
renda extra   
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CAUSA 

Desvio Do 
Dinheiro Investiu Errado 

Fez C/ Intenção De 
Não Pagar Falta De Ater 

Prazo De 
Amortização Clima 

Perca Do Bem 
Investido 

Falta De 
Organização 

Falta Dinheiro 
Na Ora De 

Pagar 
quando o agricultor 
não emprega o 
dinheiro no que fez 
o empréstimo 

quando o dinheiro é 
investido de forma 
errada 

quando o agricultor não 
quer pagar o 
empréstimo falta de Ater prazo curto 

ano 
ruim de 
inverno 

perca do bem 
investido 

falta de 
controle na 
distribuição 
dos boletos 

falta de 
condições 
financeiras 

quando o agricultor 
emprega apenas 
uma parte do 
dinheiro 

não soube aplicar o 
dinheiro corretamente 

irresponsabilidade do 
agricultor 

Falta de 
acompanhamento 
do bem 

na ora de pagar 
o empréstimo o 
agricultor tem 
que vender o 
animal 

morte do 
animal 

falta de 
administração 

não paga porque 
não está podendo 

usa o dinheiro para 
outra finalidade 

quando o agricultor 
compra animal caro falta de compromisso 

falta de 
conhecimento 
com rebanho 

os animais não 
produzem a 
tempo para 
pagar o 
empréstimo 

só quando há 
algum 
atrapalho 

não ser 
controlado 

as necessidades 
com a família 

utiliza o dinheiro 
para outras coisas 

tem pessoas que p/ 
sobrar dinheiro 
investe em animais de 
péssima qualidade falta de interesse 

gastam o dinheiro 
que pegam no 
banco 

mau investimento do 
dinheiro falta de consciência 

não aplicar o 
recurso direito 

má aplicação do 
dinheiro 

tem agricultores que 
pensam que o 
empréstimo é a fundo 
perdido 

desviou p/ pagar 
contas atrasadas 

investiimento que não 
permite retorno 
lucrativo 

gente que não é 
agricultor 

faz o empréstimo 
para parentes Usa o dinheiro de má fé 
quando pega o 
dinheiro para 
comprar moto 

  
  má vontade 
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FONTE DE RENDA 

Agricultura 
Func 

Público Comércio Piscicultura Aposentadoria Pecuária Autonomo Assalariado 
Bolsa 

Família Apicultura 

renda da 
propriedade vendedor pesca auxílio doença 

Venda de 
leite, queijo 
e animais trab avulso 

emprego no 
supermercado 

venda de milho 
e feijão comerciante pensionista 

Vende de 
carne de 
bode artesão 

trab na 
propriedade 

agricultura aposentadoria 
Venda de 
bode feirante trab na prefeitura 

hortaliça 
Venda de 
gado lavadeira emprego 

costureira trab na fazenda 

trab alugado trab nas empresas 

diarista 

contrato público 
no estado 

sacoleira motorista 
pedreiro 
diária de serviço 
trab doméstico 
faxineira 
machante 
Calvoeiro 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ferreiro 
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DIFICULDADE 

falta 
emprego comercialização 

falta 
Ater 

falta 
escola 

falta apoio a 
agricultura 

burocracia do 
banco crédito insuficiente 

renda 
insuficiente falta investimento clima 

tamanho da 
terra 

falta 
serviço 
direto 

variação do preço 
das culturas 

burocracia nas 
linhas de crédito falta crédito salário baixo falta dinheiro p/ investir 

falta 
água 

tamanho da 
área p/ 
plantar 

serviço na 
agricultura 
depois do 
inverno 

quando a gente 
produz o preço 
cai 

burocracia do 
crédito valor do empréstimo falta renda falta equipamento seca 

mais terra p/ 
trabalhar 

trabalho 
fixo 

baixos preços dos 
produtos na zona 
rural 

dificuldade para 
acessar o crédito financiamento mais 

alto 

falta de 
recursos 
financeiros mais recursos p/ investimento 

inverno 
irregular 

possuir mais 
terra p/ 
plantar 

ter a quem 
vender a 
produção 

burocracia do 
crédito rural mais crédito 

falta de condições para 
produzir mais 

preço baixo dos 
produtos aumentar o crédito falta motor e cano p/ aguar 
vender os 
produtos da 
agricultura por 
um preço baixo 

aumentar o dinheiro 
do Pronaf 

mais oportunidade para zona 
rural 

na época da seca 
que os preços dos 
animais baixam 

mais melhorias para o 
agricultor   

  
  
  
  

os baixos preços 
dos produtos da 
agricultura 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

facilidade para o investimento 
do banco 
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MOTIVOS QUE NÃO PERMITEM GANHAR O DINHEIRO PARA PAGAR O EMPRÉSTIMO 
FALA DO AGRICULTOR FAMILIAR Nº. CATEGORIA FALA DO AGRICULTOR FAMILIAR Nº CATEGORIA 

Diferente do que pensava 1 outros Pouco tempo de carência 1 prazo de amortização 
Pouco tempo para pagar 1 prazo de amortização Não dá tempo os animais produzirem 1 prazo de amortização 
Não se ganha dinheiro com os animais para poder 
pagar 1 não tem rentabilidade 

O período de carência é pouco, há tempo para os 
animais produzirem 1 prazo de amortização 

O valor é insuficiente 1 valor insuficiente Prazo curto 1 prazo de amortização 

Não há tempo suficiente para os animais produzirem 1 prazo de amortização 
Não da tempo a cria da vaca cresce para que agente 
possa ajudar o animal e pagar 1 prazo de amortização 

Quando vence a primeira parcela a cria não dar para 
pagar o empréstimo 1 prazo de amortização 

Os animais não produzem a tempo para pagar o 
empréstimo 1 prazo de amortização 

Para pagar a primeira parcela e preciso vender os 
animais 1 prazo de amortização Porque é pouco 1 valor insuficiente 
Na maioria das vezes o empréstimo não permite 
compra de animais de qualidade 1 valor insuficiente A varanda era pouco 1 outros 
O dinheiro é pouco não da para compra animais de 
boa qualidade 1 valor insuficiente É pouco dinheiro 1 valor insuficiente 
Porque se vender o boi acabou a renda. E é necessário 
vender pra pagar 1 outros Dificuldade 1 outros 
Uma novilha é pouco 1 valor insuficiente É muito pouco e o gado é ruim 1 valor insuficiente 
É pouco 3 valor insuficiente E pouco 1 valor insuficiente 
É muito pouco 7 valor insuficiente O dinheiro é pouco para compara só uma vaca 1 valor insuficiente 
Porque empregou o dinheiro de forma errada 1 investiu errado É pouco demais 1 valor insuficiente 
Você compra uma vaca então ela morre ai não da para 
pagar 1 animal morreu Não é suficiente 1 valor insuficiente 
Mas ser for para investir em confecção em ovino não 1 não tem rentabilidade É muito pouco o dinheiro 1 valor insuficiente 
Porque o dinheiro é pouco demais 1 valor insuficiente É muito pouco e o gado é caro 1 valor insuficiente 
Porque o prazo é pouco 1 valor insuficiente Muito pouco 1 valor insuficiente 
Porque o prazo do pagamento é curto 1 valor insuficiente Porque é um investimento que não dar logo o retorno 1 não tem rentabilidade 

Porque o dinheiro é pouco demais 1 valor insuficiente 
O dinheiro foi cerca o terreno, não é um investimento 
retornável 1 não tem rentabilidade 

Porque o prazo é pouco 1 valor insuficiente Não sabe, pois é o marido que administra os recursos 1 outros 
Porque o prazo do pagamento é curto 1 valor insuficiente O tempo é pouco para pagar 2 prazo de amortização 
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APÊNDICE D – Figuras Calamidade Pública versus Municípios Bloqueados por Território Rural 

 
 
   

Figura 04 - Estado de calamidade pública vs. municípios bloqueados nos territórios rurais do Rio Grande do Norte – 2007. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 05 - Estado de calamidade pública versus municípios bloqueados nos territórios rurais do Rio Grande do Norte – 2008. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 06 - Estado de calamidade pública versus municípios bloqueados nos territórios rurais do Rio Grande do Norte – 2009. 
Fonte: Elaboração própria. 
 


